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SOLꞏLICITUD D'AJUDES CRISI ENERGÈTICA. Pla Diputació 2022

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALSLlei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. El responsable del tractament de les seues 
dades personals és l'Ajuntament de Xixona, amb domicili en: Av. Constitució, 6, 03100 Xixona. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractats és la gestió de la concessió d'ajudes a 
conseqüència de la crisi energètica. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades podran ser cedits o comunicats a altres administracions públiques la intervenció de les quals siga necessària per a la 
tramitació i/o control d'aquests assumptes, a les entitats el concurs de les quals es necessari per a la tramitació de l'expedient i resta de supòsits previstos en la Llei. Els Drets que vostè, com a 
interessat, ostenta consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests 
drets s'indica en la informació addicional, disponible en: http://www.xixona.es/eses/home/politicaprivacidad.

Documentació que cal aportar juntament amb la solꞏlicitud

Documentació acreditativa i identificativa del solꞏlicitant:
a) Persona física: DNI per ambdues cares o NIE acompanyat del passaport, si així s'hi indica.
b) Persona jurídica:  

 NIF
 Acreditació del poder de representació.

        DNI per ambdues cares o NIE acompanyat del passaport, si així s'hi indica, del representant.

c) Comunitats de béns i altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:
 NIF
 Acreditació del poder de representació.
 DNI per ambdues cares o NIE acompanyat del passaport, si així s'hi indica, del representant.

Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social.

Certificats de no tenir deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
i amb l'Ajuntament de Xixona.

Certificat de situació censal en l'AEAT.

Documentació justificativa de les despeses subvencionables: factures o documents de valor provatori i la 
documentació acreditativa del pagament. 

En el cas d'haver presentat la documentació amb anterioritat en l'Ajuntament, tota o part, i no la presente juntament amb 
esta solꞏlicitud, indique l'expedient o el número de registre d'entrada.  

ViaTipus de via

NIF/NIE/Passaport

 Persona solꞏlicitant
Cognoms i nom o raó social

Núm. Lletra Bl. Portal

CP ProvínciaMunicipi Telèfon Fax Adreça electrònica

Esc. Pis Pta.

ViaTipus de via

NIF/NIE/Passaport

Persona representant
Cognoms i nom o raó social

Núm. Lletra Bl. Portal

CP ProvínciaMunicipi Telèfon Fax Adreça electrònica

Esc. Pis Pta.

ViaTipus de via

Domicili de notificació
Núm. Lletra Bl. Portal

CP ProvínciaMunicipi Telèfon Fax Adreça electrònica

Esc. Pis Pta.
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Observacions

Amb la firma de la present solꞏlicitud d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic que comporta la actual crisi energètica 

sobre les pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Xixona, el solꞏlicitant declara 

responsablement:

• Que l'activitat econòmica es desenvolupa en el terme municipal de Xixona, cal indicar les activitats econòmiques 

(referències de l'IAE) amb les seues respectives dates d'alta, el domicili fiscal i, si escau, el local on es desenvolupa 

l'activitat.

• Que la persona solꞏlicitant reuneix els requisits per a ser beneficiària de les ajudes per a minimitzar l'impacte del la crisi 

energètica actual en les pimes, micropimes i xicotets empresaris de XIXONA, Pla Diputació 2022.
• Que els documents justificatius de les despeses corrents que són objecte d'esta ajuda no s'han presentat en cap altra 

subvenció.

• Que s'autoritza expressament a l'Ajuntament de Xixona perquè obtinga de manera directa l'acreditació de trobarse el 

solꞏlicitant al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, amb la Tresoreria General de la Seguretat 

Social i no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Xixona.

• Que la persona solꞏlicitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

• Que la persona solꞏlicitant no està incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària i per a ser 

receptora del pagament establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret, apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 

5 de l'article 34 d'esta.

• Que la persona solꞏlicitant es compromet al compliment de les obligacions de les persones beneficiàries de 

subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

• Que la persona solꞏlicitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides per 

qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim 

d'ajudes en què s'empara, o, si escau, declaració de no haverne rebut cap, així com el compromís de comunicar, tan 

prompte com siga possible, les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació de la solꞏlicitud.

• Que la persona solꞏlicitant es compromet a la comunicació de subvencions concedides amb anterioritat a la presentació 

de la subvenció amb la mateixa finalitat i el compromís de comunicar, com més prompte millor, les ajudes obtingudes 

amb posterioritat a la presentació de la solꞏlicitud i abans de la resolució d'esta.

• Que, en el cas de tractarse d'una comunitat de béns, societat civil, associació sense ànim de lucre o una altra entitat 

econòmica sense personalitat jurídica, no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els 

articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en 

l'article 11 d'esta llei. 

Declaració responsable
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Presentació de les solꞏlicituds

Les solꞏlicituds es presentaran en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci de la 

convocatòria.

Únicament i exclusivament s'acceptaran les solꞏlicituds presents mitjançant la personació en la seu electrònica de 

l'Ajuntament https://sede.xixona.es.
La solꞏlicitud haurà d'anar signada electrònicament per la persona solꞏlicitant o representant.

a) La participació en el present Pla serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de 

qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits 

per a la mateixa finalitat prevista, excepte per a les ajudes amb destinació a minimitzar l'impacte del COVID19 en pimes, 

micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals, Xixona 2022 Pla Diputació, en les quals se solꞏlicite o haja 

solꞏlicitat ajuda per a despeses de contractes de subministraments d'energia per al mateix període.

b) Esta  compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, 

no supere el cost de l'activitat subvencionada, segons estableix l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions.

c) La persona, física o jurídica, beneficiària que obtinguera i/o solꞏlicitara una altra subvenció per a la mateixa finalitat, haurà 

de comunicarho de manera fefaent a l'Ajuntament de Xixona.

d) En el cas de resultar beneficiària en esta convocatòria de subvenció i amb posterioritat resultar beneficiària d'una altra 

subvenció, si l'import d'ambdues supera el cost de l'activitat subvencionada, es podrà renunciar a la subvenció concedida en 

el marc d'aquest programa, íntegrament o en part, reintegrant l'import percebut de més i abonant a més els corresponents 

interessos de demora generats, tal com s'estableix en la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions i altra 

normativa aplicable. 

Concurrència amb altres ajudes

Publicitat de les ajudes

Dins del termini dels 5 dies hàbils següents a la publicació de la llista de subvencions atorgades, s'haurà de presentar la 

documentació acreditativa de la publicitat de la subvenció realitzada en l'establiment, en la pàgina web o perfils socials de 

l'empresa, on es publicitarà l'import de l'ajuda rebuda, s'identificarà clarament la convocatòria de subvencions i s'inclouran els 

logos de l'Ajuntament de Xixona i de la Diputació d'Alacant.

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOLꞏLICITUDS

Tenen la consideració de conceptes subvencionables, els costos energètics següents:

 Energia elèctrica, en període comprès entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

 Gas, en període comprès entre l'1 d'abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

 Carburants, en període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2022. 
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