
c/  Sant Roc, 6 ,  46600 ALZIRA 
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91 
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es 
CIF: P-4601700J

Registre d’entrada 

IDE I 005 SOL·LICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”. 
SOLICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”.

Ajuda municipal a la creació d’empreses a Alzira 
Ayuda municipal a la creación de empresas en Alzira

A   DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF

Adreça/ Domicilio CP

Data de naixement / 
Fecha de nacimiento

Sexe / 
Sexo

Data d’inscripció demandant d’ocupació / 
Fecha inscripción demandante de empleo

Població/ Población Província/ Provincia Adreça electrònica/ Correo electrónico Telèfon/ Teléfono

B   REPRESENTANT LEGAL (en cas d’haver-ne) / REPRESENTANTE LEGAL (en caso de haber)
Representant legal (nom i cognoms)/ Representante legal (nombre y apellidos) NIF

Adreça a l'efecte de notificacions / Domicilio a efecto de notificaciones

CP Població/ Población Província/ Provincia Telèfon/ Teléfono

C   DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
Raó social / Razón social NIF/CIF

Naturalesa jurídica/ Naturaleza jurídica

Nom comercial / Nombre comercial Data d’inici de l’activitat /  
Fecha de inicio de la actividad

Activitat a desenvolupar / Actividad a desarrollar: IAE:

Adreça de realització de l’activitat/ Domicilio de realización de la actividad

CP Població/ Población Província/ Provincia Telèfon/ Teléfono

D   ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER L’ADMINISTRACIÓ 
      OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN

IDE I 001 – Rev. 0 - 20180416

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser 
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 

Organisme 
Organismo

Convocatòria 
Convocatoria

Data sol·licitud 
Fecha solicitud

Import sol·licitat (€) 
Importe solicitado (€)

Data concessió 
Fecha concesión

Concedit (€) 
Concedido (€)

Home / Hombre
Dona / Mujer

Autònoml/Autónomo Autònom Col·laborador/ Autónomo Colaborador
CB SL Coop. Treball Associat/Coop. Trabajo Asociado SLL

Altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat/ Otras ayudas públicas para el mismo fin

Si es sol·liciten ajudes de minimis, s’adjuntarà declaració segons model. Si se solicitan ayudas de minimis, se adjuntara 
declaración según modelo

No s’ha obtingut cap ajuda/ No se ha obtenido ninguna ayuda.



IDE I 005 SOL·LICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”. 
SOLICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”.

Ajuda municipal a la creació d’empreses a Alzira 
Ayuda municipal a la creación de empresas en Alzira

E   AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
- Autoritze que el meu establiment aparega a la Galeria Comercial del portal del comerciant d’Alzira (www.
portaldelcomerciante.com/alzira) per a la seua promoció, i el tractament de les dades a l’objecte de la seua publicació a les 
guies i webs municipals que es desenvolupen amb la finalitat de promocionar el comerç i l’activitat econòmica d’Alzira/Autorizo 
a que mi establecimiento aparezca en la Galería Comercial del portal del comerciante de Alzira (www.portaldelcomerciante.
com/alzira) para la promoción del mismo, y al tratamiento de los datos al objeto de su publicación en las guías y webs 
municipales que se desarrollen con la finalidad de promocionar el comercio y la actividad económica de Alzira. 
 
- Autoritze que l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA puga dur a terme el tractament de les dades del meu 
negoci en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències/Autorizo a que la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local IDEA pueda llevar a cabo el tratamiento de los datos de mi negocio en el uso de las funciones 
propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. 
 
- Accepte la cessió de les dades contingudes en la sol·licitud, així com les relatives a l’ajuda, si és concedida, a l’Ajuntament 
d’Alzira i organismes públics, amb finalitat estadística, d’avaluació i seguiment i per a la comunicació a les persones 
sol·licitants dels diferents programes/Acepto la cesión de los datos contenidos en la solicitud, así como los relativos a la ayuda 
si es concedida, al Ajuntament d’Alzira y organismos públicos en quien delegue, con fines de estadística, evaluación y 
seguimiento para la comunicación de los solicitantes de los diferentes programas.

Per a la tramitació sol·licitada és necessària l’aportació/realització de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar el 
compliment adequat de totes les condicions necessàries que s’exigixen en el present procediment: Comprovació amb l’AEAT i la 
TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. D’acord amb el que establix l’article 
28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si no manifesta cap 
oposició expressa, entenem que l’interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans 
electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l’Administració pública que siga procedent. En cas de denegar tal 
autorització, l’interessat haurà d’aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar expressament en els 
termes establits en la casella següent: / Para la tramitación solicitada es necesaria la aportación/realización de las siguientes 
gestiones, con la finalidad de comprobar el adecuado cumplimiento de todas las condiciones necesarias que se exigen en el presente 
procedimiento: Comprobación con la AEAT y la TGSS de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. De acuerdo con lo que establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si no manifiesta oposición expresa alguna, entendemos que el interesado ha 
autorizado a este Ayuntamiento para que sea éste el que por sus propios medios electrónicos lleve a cabo la consulta necesaria ante 
la Administración Pública que proceda. En caso de denegar tal autorización, el interesado deberá aportar electrónica o 
presencialmente los certificados requeridos y hacerlo constar expresamente en los términos establecidos en la siguiente casilla: 
  
        Denegue expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades. 
        Deniego expresamente mi consentimiento para que el Ajuntament d’Alzira obtenga de forma directa estos datos. 

F   DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARA/LA PERSONA SOLICITANTE DECLARA:

Que no es troba sotmés/esa a les prohibicions per a obtindre les condicions de beneficiari de subvencions segons l’art. 13 de 
la llei 38/2003 General de Subvencions. Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Que no està donat d´alta en cap activitat econòmica o professional, que derive de la pertinença a qualsevol règim de la 
Seguretat Social, així com de mutualitats professionals o semblants, en els tres anys anteriors a l’inici de l’activitat per la qual 
es sol·licita la ajuda. Que no está dado de alta en ninguna actividad económica o profesional, que derive de la pertenencia a 
cualquier régimen de la Seguridad Social, así como de mutualidades profesionales o similares, en los tres años anteriores al 
inicio de la actividad por la cual se solicita la ayuda.

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT / FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Alzira,              de                                      de 20    

IDE I 001 – Rev. 0 - 20180416

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser 
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al 
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
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SOL·LICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”. 
SOLICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”.
Ajuda municipal a la creació d’empreses a Alzira
Ayuda municipal a la creación de empresas en Alzira
A   DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
NIF
Adreça/ Domicilio
CP
Data de naixement /
Fecha de nacimiento
Sexe /
Sexo
Data d’inscripció demandant d’ocupació /
Fecha inscripción demandante de empleo
Població/ Población
Província/ Provincia
Adreça electrònica/ Correo electrónico
Telèfon/ Teléfono
B   REPRESENTANT LEGAL (en cas d’haver-ne) / REPRESENTANTE LEGAL (en caso de haber)
Representant legal (nom i cognoms)/ Representante legal (nombre y apellidos)
NIF
Adreça a l'efecte de notificacions / Domicilio a efecto de notificaciones
CP
Població/ Población
Província/ Provincia
Telèfon/ Teléfono
C   DADES DE L’ACTIVITAT / DATOS DE LA ACTIVIDAD
Raó social / Razón social
NIF/CIF
Naturalesa jurídica/ Naturaleza jurídica
Nom comercial / Nombre comercial
Data d’inici de l’activitat / 
Fecha de inicio de la actividad
Activitat a desenvolupar / Actividad a desarrollar:
IAE:
Adreça de realització de l’activitat/ Domicilio de realización de la actividad
CP
Població/ Población
Província/ Provincia
Telèfon/ Teléfono
D   ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER L’ADMINISTRACIÓ
      OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN
Organisme
Organismo
Convocatòria
Convocatoria
Data sol·licitud
Fecha solicitud
Import sol·licitat (€)
Importe solicitado (€)
Data concessió
Fecha concesión
Concedit (€)
Concedido (€)
IDE I 001 – Rev. 0 - 20180416
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
IDE I 005 
SOL·LICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”. 
SOLICITUD “PROGRAMA EMPRÉN”.
Ajuda municipal a la creació d’empreses a Alzira
Ayuda municipal a la creación de empresas en Alzira
E   AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
- Autoritze que el meu establiment aparega a la Galeria Comercial del portal del comerciant d’Alzira (www.portaldelcomerciante.com/alzira) per a la seua promoció, i el tractament de les dades a l’objecte de la seua publicació a les guies i webs municipals que es desenvolupen amb la finalitat de promocionar el comerç i l’activitat econòmica d’Alzira/Autorizo a que mi establecimiento aparezca en la Galería Comercial del portal del comerciante de Alzira (www.portaldelcomerciante.com/alzira) para la promoción del mismo, y al tratamiento de los datos al objeto de su publicación en las guías y webs municipales que se desarrollen con la finalidad de promocionar el comercio y la actividad económica de Alzira.
- Autoritze que l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA puga dur a terme el tractament de les dades del meu negoci en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències/Autorizo a que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local IDEA pueda llevar a cabo el tratamiento de los datos de mi negocio en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.
- Accepte la cessió de les dades contingudes en la sol·licitud, així com les relatives a l’ajuda, si és concedida, a l’Ajuntament d’Alzira i organismes públics, amb finalitat estadística, d’avaluació i seguiment i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes/Acepto la cesión de los datos contenidos en la solicitud, así como los relativos a la ayuda si es concedida, al Ajuntament d’Alzira y organismos públicos en quien delegue, con fines de estadística, evaluación y seguimiento para la comunicación de los solicitantes de los diferentes programas.
Per a la tramitació sol·licitada és necessària l’aportació/realització de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar el compliment adequat de totes les condicions necessàries que s’exigixen en el present procediment: Comprovació amb l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. D’acord amb el que establix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si no manifesta cap oposició expressa, entenem que l’interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que pels seus propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l’Administració pública que siga procedent. En cas de denegar tal autorització, l’interessat haurà d’aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho constar expressament en els termes establits en la casella següent: / Para la tramitación solicitada es necesaria la aportación/realización de las siguientes gestiones, con la finalidad de comprobar el adecuado cumplimiento de todas las condiciones necesarias que se exigen en el presente procedimiento: Comprobación con la AEAT y la TGSS de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. De acuerdo con lo que establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si no manifiesta oposición expresa alguna, entendemos que el interesado ha autorizado a este Ayuntamiento para que sea éste el que por sus propios medios electrónicos lleve a cabo la consulta necesaria ante la Administración Pública que proceda. En caso de denegar tal autorización, el interesado deberá aportar electrónica o presencialmente los certificados requeridos y hacerlo constar expresamente en los términos establecidos en la siguiente casilla:
 
        Denegue expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.
        Deniego expresamente mi consentimiento para que el Ajuntament d’Alzira obtenga de forma directa estos datos. 
F   DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARA/LA PERSONA SOLICITANTE DECLARA:
Que no es troba sotmés/esa a les prohibicions per a obtindre les condicions de beneficiari de subvencions segons l’art. 13 de la llei 38/2003 General de Subvencions. Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Que no està donat d´alta en cap activitat econòmica o professional, que derive de la pertinença a qualsevol règim de la Seguretat Social, així com de mutualitats professionals o semblants, en els tres anys anteriors a l’inici de l’activitat per la qual es sol·licita la ajuda. Que no está dado de alta en ninguna actividad económica o profesional, que derive de la pertenencia a cualquier régimen de la Seguridad Social, así como de mutualidades profesionales o similares, en los tres años anteriores al inicio de la actividad por la cual se solicita la ayuda.
FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT / FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
Alzira,              de                                      de 20    
IDE I 001 – Rev. 0 - 20180416
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
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