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A. DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT / Datos de la persona física solicitante
NOM I COGNOMS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:
NIF:

DOMICILI:
DOMICILIO:

CP LOCALITAT:
C.P. LOCALIDAD

TELÈFON:
TELÉFONO:

EMAIL:
EMAIL:

B. DADES DE LA EXPLOTACIÓ AGRÀRIA / Datos de la explotación agraria
NOM DE LA FINCA:
NOMBRE DE LA FINCA:

POLÍGON:
POLÍGONO:

PARCEL·LA:
PARCELA:

REFERÈNCIA CADASTRAL:
REFERENCIA CATASTRAL:

CERTIFICAT DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA:
CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

SÍ

NO

C. DOCUMENTACIÓ A APORTAR / Documentación a aportar
DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT A AQUESTA SOL·LICITUD (CÒPIA I ORIGINAL PER A COMPULSA) / Documentación a aportar junto con esta solicitud (copia y
original para compulsa)
A) Documentació identificativa del sol·licitant
Documentación identificativa del solicitante:
Si és persona física: Fotocòpia DNI /NIE
Si es persona física: Fotocopia DNI / NIE
B) Documentació identificativa de la explotació agrària:
Documentación identificativa de la explotación agraria:
Fitxa cadastral de la parcel·la on es desenvolupa l’activitat
Ficha catastral de la parcela donde se desarrolla la actividad
C) Declaracions responsables en models normalitzats:
Declaraciones responsables en modelos normalizados:
Condició de beneficiari, Llei 38/2033. Obligacions tributàries.
Condición de beneficiario, Ley 38/2003. Obligaciones tributarias
D’ajudes rebudes
De ayudas recibidas
Obligacions del beneficiari. Autorització a l’Ajuntament de Mutxamel
Obligaciones del beneficiario. Autorización al Ayuntamiento de Mutxamel
D) Altra documentació
Otra documentación
Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inscripció en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi
Agraris.
Resolución o certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la inscripción en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios
Documentació que acredite la titularitat per propietat o arrendament d’una superfície agrària
Documentación que acredite la titularidad por propiedad o arrendamiento de una superficie agraria
Dades de domiciliació bancària. Fitxa de manteniment de tercers
Datos de domiciliación bancaria. Ficha de mantenimiento de terceros
Memòria relativa a les despeses (Document normalitzat)
Memoria relativa a los gastos (Documento normalizado)
Altra documentació necessària per a la baremació de les sol·licituds (base novena de la Convocatòria)
Otra documentación necesaria para la baremación de las solicitudes (base novena de la Convocatoria)
OBSERVACIONS:
OBSERVACIONES:
L’Àrea d’Agricultura de l’Ajuntament de Mutxamel
protegirà la confidencialitat de la informació
subministrada pels usuaris d’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, de manera que aquesta
informació únicament serà utilitzada per l’Àrea
d’Agricultura per a poder realitzar les seues funcions.
Els usuaris, d’acord amb la Llei abans citada, tenen dret
a l’accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades.
La incorporació de dades als nostres fitxers comporta
l’acceptació de l’anteriorment exposat.

El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Mutxamel
protegerá la confidencialidad de la información
suministrada por los usuarios de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, de modo que dicha
información únicamente será utilizada por el área de
Agricultura para poder realizar sus funciones. Los
usuarios, de acuerdo con la Ley antes citada, tienen
derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus
datos. La incorporación de datos a nuestros ficheros
supone la aceptación de lo anteriormente expuesto.

Declare que són certes les dades dalt referides /
Declaro que son ciertos los datos arriba referidas
Mutxamel, ___/_______/______
Pel sol·licitant
Por el solicitante

(Nom i firma / Nombre y firma

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.

Convocatòria d’Ajudes a agricultors del
municipi de Mutxamel. Anualitat 2018.
Convocatoria de Ayudas a agricultores
del municipio de
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MEMÒRIA DE DESPESES
MEMORIA DE GASTOS

NOM I COGNOMS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:
NIF:

CONCEPTES SUBVENCIONABLES / Conceptos subvencionables
COSTES D’EXPLOTACIÓ (Base Tercera, punt 2, de la convocatòria d’ajudes).
COSTES DE EXPLOTACIÓN (Base Tercera, punto 2, de la convocatoria de ayudas)

RELACIÓ DE DESPESES NUMERATS QUE JA HAN SIGUT REALITZATS I PAGATS. ADJUNTE LES FACTURES I
JUSTIFICANTS DE PAGAMENT / Relación de gastos numerados que ya han sido realizados y pagados. Adjunte las facturas
y justificantes de pago
NÚM
Nº

NÚM FACTURA
Nº factura

DATA FACTURA
Fecha factura

DATA PAGAMENT
Fecha pago

CONCEPTE
Concepto

IMPORT
Importe
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DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT / Datos de la persona física solicitante

A.
A.

IMPORT TOTAL FACTURES:
Importe total facturas:

Nota: si no disposa de prou espai, faça una relació en un full apart.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.

Convocatòria d’Ajudes a agricultors del
municipi de Mutxamel. Anualitat 2018.
Convocatoria de Ayudas a agricultores
del municipio de
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El sota signant declara que tota la informació reflectida en aquesta memòria de despeses corresponen a despeses
necessàries per a la realització de la seua activitat agrària
El abajo firmante declara que toda la información reflejada en la presente memoria de gastos corresponde a gastos
necesarios para la realización de su actividad agraria.

A / En ____________________________ , a _______ de __________________ de 2018

_________________________________
Signatura del sol·licitant
Firma del solicitante

Notes:
1ª) Atenent a all regulat en la Convocatòria d’ajudes
1.- Per al còmput total de les despeses realitzades i
pagades, no es tindrà en consideració l’import
corresponent a l’IVA.
2.- Si el beneficiari, en el moment de la sol·licitud de
l’ajuda, no ha aportat factures i justificants de pagament
per l’import de les despeses mínimes referides, haurà, als
efectes de justificació, i en el termini establert en la
resolució concesòria de l’ajuda, presentar-los mitjançant
instància en l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Mutxamel. Aquest termini no serà
superior a un mes des de la data de transferència bancària
del pagament de la subvenció.

Notas:
1ª) Atendiendo a lo regulado en la Convocatoria de ayudas
1.- Para el cómputo total de los gastos realizados y
pagados, no se tendrá en consideración el importe
correspondiente al IVA.
2.- Si el beneficiario, en el momento de la solicitud de la
ayuda, no ha aportado facturas y justificantes de pago por
el importe de los gastos mínimos recogidos, deberá, a los
efectos de justificación, y en el plazo establecido en la
resolución concesoria de la ayuda, presentarlos mediante
instancia en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Mutxamel. Este plazo no será
superior a un mes desde la fecha de transferencia
bancaria del pago de la subvención.
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Nota: si no dispone de suficiente espacio, haga una relación en una hoja aparte.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUDES REBUDES
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS RECIBIDAS

NOM I COGNOMS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:
NIF:

DOMICILI:
DOMICILIO:

CP LOCALITAT:
C.P. LOCALIDAD

TELÈFON:
TELÉFONO:

EMAIL:
EMAIL:

Declara davant l’Ajuntament:
Declara ante el Ayuntamiento:
No haver sol·licitat ni percebut cap altra subvenció coincident amb la sol·licitada per a la mateixa finalitat i
per als mateixos costes subvencionats que la present ajuda.
No haber solicitado ni percibido ninguna otra subvención coincidente con la solicitada para la misma
finalidad y para los mismos costes subvencionables que la presente ayuda.
Haver sol·licitat o percebut, per a la mateixa finalitat i els mateixos costes subvencionables, alguna de les
següents ajudes:
Haber solicitado o percibido, para la misma finalidad y los mismos costes subvencionables, alguna de las
siguientes ayudas:
OBJECTE DE L’AJUDA I COSTES SUBVENCIONATS
OBJETO DE LA AYUDA Y COSTES SUBVENCIONADOS

IMPORT CONCEDIT
IMPORTE CONCEDIDO

DATA DE CONCESSIÓ
FECHA DE
CONCESIÓN

ORGANISME CONCEDENT
ORGANISMO CONCEDENTE

Igualment declare el compromís de comunicar a l’Ajuntament de Mutxamel les que es pogueren obtenir en el futur.
Igualmente declaro el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Mutxamel las que se pudieran obtener en el
futuro.
Declaració que efectue a ____________________ a _____ de ____________________ de 2018.
Declaración que efectúo en
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DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT / Datos de la persona física solicitante

Signat ___________________________________
Fdo.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.
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CONDICIÓ DE BENEFICIARI. LLEI 38/2003. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO. LEY 38/2003. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
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DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT / Datos de la persona física solicitante
NOM I COGNOMS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:
NIF:

DOMICILI:
DOMICILIO:

CP LOCALITAT:
C.P. LOCALIDAD

TELÈFON:
TELÉFONO:

EMAIL:
EMAIL:

Declara davant l’Ajuntament de Mutxamel que coneix les circumstàncies establertes en el Art. 13.2, 13.3 i 17 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre requisits per a obtenir la condició de beneficiari, i,
conseqüentment, exposa:
Declara ante el Ayuntamiento de Mutxamel que conoce las circunstancias establecidas en el Art.13.2, 13.3 y 17 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario, y,
consecuentemente, expone:
Que, actuant com a empresari individual, no es troba en concurrència amb cap de dites circumstàncies.
Que actuando como empresario individual, no se encuentra en concurrencia con ninguna de las
mencionadas circunstancias.
Igualment declare:
Igualmente declaro:
1.
1.
2.
2.

No tenir pendent de justificar cap subvenció de l’Ajuntament de Mutxamel pagada anteriorment, una
vegada transcorregut el termini establert per a la seua justificació.
No tener pendiente de justificar alguna subvención del Ayuntamiento de Mutxamel pagada
anteriormente, una vez transcurrido el plazo establecido para su justificación.
Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració estatal, autonòmica i local i amb la
seguretat social.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la administración estatal, autonómica y local y con
la seguridad social.
D’acord a la base setena, punt 3 de les bases: “De conformitat amb allò disposat en el art. 22.4 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 28/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització per a que
l’Ajuntament obtinga l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social”.
De acuerdo a la base sexta, punto 3 de las bases: “De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.4 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención comporta la
autorización para que el Ayuntamiento obtenga la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social”

Declaració que efectue a ____________________ a _____ de ____________________ de 2018.
Declaración que efectúo en

Signat ___________________________________
Fdo.

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.
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OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL

NOM I COGNOMS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF:
NIF:

DOMICILI:
DOMICILIO:

CP LOCALITAT:
C.P. LOCALIDAD

TELÈFON:
TELÉFONO:

EMAIL:
EMAIL:

El punt Quint de les bases de la Convocatòria estableix les següents Obligacions del beneficiari:
El punto Quinto de las bases de la Convocatoria establece las siguientes Obligaciones del beneficiario:
Amb independència de les obligacions genèriques previstes en l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Mutxamel, són exigibles les següents obligacions específiques:
Con independencia de las obligaciones genéricas previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Mutxamel, son exigibles las siguientes obligaciones específicas:
1.
1.

2.
2.
3.
3.

Proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es puga produir en la
destinació de la subvenció que, si escau, ha de ser expressament autoritzat pel Ajuntament.
Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir
en el destino de la subvención que, si se procede, debe ser expresamente autorizado por el
Ayuntamiento.
Proporcionar en tot moment la informació que els siga demanada respecte a la subvenció concedida i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Ajuntament de Mutxamel.
Proporcionar en todo momento la información que les sea pedida respecto de la subvención concedida
y someterse a las actuaciones de comprobación del Ayuntamiento de Mutxamel.
Comunicar l’òrgan concedent la obtenció d’altres subvencions o ajudes per la mateixa finalitat, no
comunicades en la sol·licitud inicial.
Comunicar el órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas por la misma finalidad,
no comunicados en la solicitud inicial.

A/ En ____________________ a _____ de ____________________ de 2018.

Signat ___________________________________
Fdo.
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DADES DE LA PERSONA FÍSICA SOL·LICITANT / Datos de la persona física solicitante

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.
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ACREDITACIÓ DE REPRESENTACIÓ LEGAL
ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL
En/Na _______________________________________________________________________________________________
D./Dª
en qualitat de ________________________________________________________________________________________
en calidad de
de l’empresa _________________________________________________________________________________________
de la empresa
amb CIF. núm. ___________________________
con C.I.F. nº

Que En/ Na _________________________________________________________________________ actua com a
Representant Legal d’esta empresa per a la signatura i la presentació de la sol·licitud i documentació requerida, per a la
“Convocatòria d’Ajudes a agricultors del municipi de Mutxamel. Anualitat 2018”, convocada per l’Ajuntament de
Mutxamel.
Que D./Dª _________________________________________________________________________ actúa como
Representante Legal de esta empresa para la firma y la presentación de la solicitud y documentación requerida, para la
“Convocatoria de Ayudas a agricultores del municipio de Mutxamel. Anualidad 2018”, convocada por el Ayuntamiento
de Mutxamel.

A / En ____________________ a _____ de ____________________ de 2018.

Signat ___________________________________
Fdo.
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CERTIFICA:

L'Ajuntament garantix l'ús confidencial de les dades referides. Tot això en els termes de la Llei Orgànica 5/1999 de
regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal. Una vegada facilitats les dades anteriors, els
interessats tindran dret a accedir als mateixos, rectificar-los i cancel·lar-los presentant la sol·licitud corresponent en
l'Ajuntament de Mutxamel.

