
1. Declare que soc coneixedor/a de les bases reguladores de la convocatòria, que compleix amb els
requeriments en les mateixes assenyalats i accepte íntegrament el seu contingut.

2. Declare que l'empresa està donada d'alta en el Cens de l'IAE, epígraf núm ……………….

3. Declare que les dades indicades en el formulari d'identificació d'empresa (Dades establiment) són
veraços i responen a la realitat de l'empresa.

4. Declare que l'empresa a la qual represente és una PIME segons la definició recollida en l'annex 1 
del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual declaren 
determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 
i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
(http://www.boe.es/doue/2014/187/l00001-00078.pdf ).

En València, a_________  de  ____________________ de 2021.

Nom:

SIGNA ELECTRÒNICA o SIGNATURA MANUSCRITA del REPRESENTAT LEGAL.

De conformitat amb l'article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, posem en el seu coneixement que Associació de Comerciants del Centre Històric de
València tractarà, mitjançant fitxer informàtic, les dades facilitades per vosté. En qualsevol moment vosté podrà
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament
de les dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests. L'Associació de
Comerciants del Centre Històric de València, amb domicili en C/ Asaonadors, 2, 46001 València, és l'Organisme
responsable del tractament d'aquest fitxer.

INFORMACIÓ PER A  L’ESTABLIMENT

DECLARACIONS RESPONSABLES

Nom i cognoms:

DNI:

Entitat de la qual és representant legal: 

NIF de la entitat:

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS ESTABLITS PER A la 
PARTICIPACIÓN EN LA CAMPANYA BONO REACTIVA CENTRE 

HISTÒRIC DE VALÈNCIA

DADES DE LA PERSONA QUE DECLARA I CERTIFICA:


	Untitled

	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 


