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DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRÀMIT G00317 

OBLIGATÒRIAMENT 

  G00317‐ Sol∙licitud  

  GD0017 ‐ Declaració Responsable, firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat.  

  Certificat actualitzat de situació censal 

 En el cas de persones físiques, certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica amb
la seua data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat.

 En el cas de persones jurídiques, Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica, societat civil,
comunitat  de  béns  o  altres  entitats  econòmiques  sense  personalitat  jurídica,  que  indique  l'activitat
econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i, si escau, el local de desenvolupament de l'activitat.

  Documentació que justifique les despeses subvencionables d’acord amb el que s’estableix en l’article 7 de les bases: 
a) Factura legal
b) Justificant de pagament 
c) Memòria explicativa

  Autorització per a la realització de consultes a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades: 

 AEAT – Certificat d'estar al corrent de pagament. 

 TGSS – Certificat d'estar al corrent de pagament. 

 Tresoreria Municipal – Certificat d'estar al corrent de pagament. 

En cas de considerar que no s'han de consultar les seues dades personals, a més d'aportar‐los haurà de justificar 
motivadament  la  seua  oposició  exercint  el  seu  dret  en  la  Seu  Electrònica  de  l'Ajuntament  de  Gandia  – 
gandia.sedelectronica.es o bé en les Oficines d'Assistència en matèria de registre de Gandia – Pl. Major, 1 i Grau – 
Pl. Mediterrània, 2. 

  G00201 ‐Imprés de dades de tercers firmat i segellat per l'entitat bancària o Certificat de titularitat del compte. 

SEGONS EL CAS 

  Si escau,  resolució de concessió d'ajornament/fraccionament de deutes amb  la Tresoreria General de  la Seguretat 
Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, i últim certificat de no tindre 
deutes, posterior a la concessió de l'ajornament. 

  En el cas de PERSONES FÍSIQUES:  
a) Resolució/certificació  de  l'alta  en  el  Règim  Especial  de  Treballadors  Autònoms  o  la Mútua  professional

corresponent.

  En el cas de PERSONES JURÍDIQUES 
a) Contracte  de  constitució,  degudament  registrat,  de  la  societat  civil,  comunitat  de  béns  o  altres  entitats

econòmiques sense personalitat jurídica.
b) Escriptura de constitució i estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el Registre corresponent.

  En el cas de PERSONES JURÍDIQUES, de la persona administradora: 
a) Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol∙licitud, en el cas de no ser

la mateixa persona.
b) DNI per  les dues cares o NIE acompanyat pel passaport,  si  s'indica, de  la persona administradora  i de  la

persona que presenta la sol∙licitud, en el cas de no ser la mateixa. 

  GA0011‐Autorització per a presentar el tràmit electrònicament, sempre que el presentador/a no coincidisca amb la 
persona interessada o el seu representant legal.  

L'article  14.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  LPAC,  defineix  els  subjectes  obligats  a  relacionar‐se  amb 
l'administració pública de manera electrònica per a qualsevol tràmit d'un procediment. 

Recordeu que l'atenció presencial a les dependències municipals requereix CITA PRÈVIA. 
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SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER Al FOMENT DE LA INNOVACIÓ I LA 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES DE GANDIA 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA 
Nom 
Primer cognom    NIF/NIE 
Segon cognom    Telèfon 

DADES DE LA  PERSONA REPRESENTANT (si escau, aportar document acreditatiu de la representació) 
Nom 
Primer cognom  NIF/NIE 
Segon cognom  Telèfon 

 
(1) APORTA ACREDITACIÓ   

APORTADA PRÈVIAMENT:   DATA REGISTRE 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ   Electrònica    Paper 

C/av./plaça   Província 
Municipi  CP 
Correu @   
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la 
seu: gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

SOL∙LICITA 
Es  concedisca  ajuda econòmica en  virtut d'Acord de 26 d’octubre de 2020 adoptat per  la  Junta  de 
Govern de la Ciutat de Gandia, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la innovació i transformació 
digital de les empreses. 

CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ 

  AUTORITZA l'Ajuntament de Gandia per a accedir a les dades de la persona sol∙licitant mitjançant
consultes telemàtiques a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades, amb la finalitat de 
comprovar el compliment dels requisits establits per a ser beneficiari de l'ajuda econòmica. 

  AEAT – Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries.

  TGSS – Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries.

  TRESORERIA MUNICIPAL – Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries.

En cas de considerar que no s'han de consultar les seues dades personals, a més d'aportar‐los haurà de justificar 
motivadament  la  seua  oposició  exercint  el  seu  dret  en  la  Seu  Electrònica  de  l'Ajuntament  de  Gandia  – 
gandia.sedelectronica.es o bé en les Oficines d'Assistència en matèria de registre de Gandia – Pl. Major, 1 i Grau – 
Pl. Mediterrània, 2. 

  AUTORITZA l'Ajuntament de Gandia a realitzar consulta de les dades de la persona sol∙licitant a
la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

  HE SIGUT INFORMAT/DA que l'Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en
la  instància  i  en  la  documentació  que  l'acompanya,  per  a  la  realització  d'actuacions 
administratives. 


MODEL: G00317  CODI SIA:   ACTUALITZACIÓ: 28/10/2020  DEPARTAMENT: PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable  Ajuntament de Gandia 
Finalitat  Tramitació procediment de subvencions directes per al foment a la innovació. 
Legitimació  Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris  Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets  Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 

Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent: 
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 

 

Delegada de Protecció de Dades      protecciodedades@gandia.org  96 295 98 00 

LLOC I DATA 

  

AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia DNI persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentar el tràmit.

FIRMA de la persona interessada:  La persona interessada autoritza:

  Nom i cognoms:

NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada:
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