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ACREDITACIÓ DE LA PUBLICITAT. 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 l'actual 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.

ViaTipus de via

NIF/NIE/Passaport

 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

 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.

Declaració responsable

En relació amb la convocatòria d'ajudes de la Diputació d'Alacant, la finalitat de les quals és la d'actuar davant l'impacte 

econòmic que la crisi energètica actual està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals 

de Xixona, en la qual la persona declarant ha participat i ha obtingut l'ajuda, declara sota la seua responsabilitat que: s'ha 

realitzat publicitat de l'ajuda obtinguda en l'establiment i/o en la pàgina web o perfils socials de la persona participant, ja siga 

persona física o jurídica, publicitantse l'import de l'ajuda, amb la identificació de la convocatòria de les ajudes rebudes i 

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

Acreditació de la publicitat
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Observacions

Memòria de la publicitat realitzada

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR LA SOLꞏLICITUD:

Este model de solꞏlicitud és autoemplenable. Una vegada emplenada s'haurà de guardar una còpia o imprimirse en pdf, ja 

que en tancarla es perdrà tota la informació escrita per la persona solꞏlicitant o representant.

(1) SOLꞏLICITANT: emplenar amb les dades de l'interessat (persona física o jurídica).

(2) REPRESENTANT: emplenar amb les dades de la persona física que presenta la solꞏlicitud en representació de la persona 

jurídica o grup de solꞏlicitants.

(3) ACREDITACIÓ DE LA PUBLICITAT: s'inclouran fotografies o captures de pantalla acreditatives de la publicitat de la 

subvenció realitzada.

(4) MEMÒRIA DE LA PUBLICITAT REALITZADA: es realitzarà l'explicació escrita sobre on s'ha realitzat la publicitat de la 

subvenció rebuda i en quin període.

(5) FIRMA: el document haurà d'anar firmat a través de la firma electrònica per la persona solꞏlicitant o representant legal.
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