
SOL·LICITUD PLA RESISTIR 
SOLICITUD PLAN RESISTIR 

 

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. El responsable del tractament de les seues dades, l'Ajuntament de Castelló, li informa que les seues dades podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de 
les seues competències. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'interessat. Se cediran dades, si escau, a altres 
Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. 
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD)i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía 
dels drets digitals, els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament de 
Castelló. Informació addicional: www.castellosom.es 

      PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El responsable del tratamiento de sus datos, l'Ajuntament de Castelló, le informa que sus datos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones 
Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De 
conformidad con los dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General 
de l'Ajuntament de Castelló. Información adicional: www.castellosom.es

 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

DADES DEL/LA SOL·LICITANT  /  DATOS DEL/LA SOLICITANTE  (1)

Nom i cognoms / Nombre y apellidos:

Domiciliació a efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones: Localitat / Localidad:

Telèfon / Teléfono: Adreça electrònica / Correo electrónico

DNI:

  
Plaça de l'Ajuntament 8, 46270 Castelló (València) tel.:  010 - 962 450 100 | fax: 962 452 040 
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Representant: Nom i cognoms / Representante: Nombre y apellidos: DNI:

Codi postal / Código postal

EXPOSE / EXPONGO

SOL·LICITE / SOLICITO

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE

 Castelló, de/d' de

DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA

Domicili fiscal del sol·licitant / Domicilio fiscal del solicitante: Codi postal / Código postal

Provincia:

Que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament de Castelló, que regulen l'atorgament d'Ajudes econòmiques a autònoms i 
microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la Covid-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la 
Generalitat Valenciana / Que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Castelló, que regulan el otorgamiento de Ayudas 
económicas a autónomos y microempresas, la actividad de las cuales se ha visto afectada por la pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del 
"Plan Resistir" aprobado por la Generalitat Valenciana. 
 

La participació en el procediment de concessió d'aquestes / La participación en el procedimiento de concesión de éstas. 
 

Codi CNAE i equivalències IAE (Annex I) / Código CNAE y equivalencias IAE (Anexo I):

Nom o raó social / Nombre o razón social:

Localitat / Localidad:

www.castellosom.es
www.castellosom.es


 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
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DOCUMENTACIÓ APORTADA  (marcar amb una X on procedisca)/  DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda):

Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud, en cas de no ser la mateixa persona, i en aquest cas 
aportarà formulari relatiu a la representació, si ho indica, de la persona administradora / Acreditación de los poderes de la persona 
administradora y de la que presenta la solicitud, en caso de no ser la misma persona.

 Full de manteniment de tercers / Hoja de mantenimiento de terceros.

Certificat actualitzat de Situació Censal que indique l'activitat econòmica (CNAE), a data 31 de desembre de 2020 i el domicili fiscal, o en 
defecte d'això, declaració dels epígrafs d'IAE en els quals figura d'alta  / Certificado actualizado de situación censal, que indique la actividad 
económica, a fecha 31 de diciembre de 2020 y el domicilio fiscal, o en defecto de eso, declaración de los epígrafes del IAE en los cuales 
figura de alta. 

En el cas dels exempts de l'IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT) / En el caso de los ejemplos del IAE: Certificado de situación 
censal (Modelo 01 AEAT).

Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant els TC2 del mes de desembre, únicament per al 
cas de tindre contractats a treballadors / Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, adjuntando los 
TC2 del mes de diciembre, únicamente en el caso de tener contratados a trabajadores.

Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes, en el seu cas (factures i justificant bancari) / Documentación justificativa 
de los gastos corrientes incurridos, en su caso (facturas y justificante bancario).   

EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT /  EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser microempresa o petita empresa de conformitat amb l'Annex I del 
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 / Que la persona solicitante reune los requisitos para ser microempresa 
o pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista / Que la persona solicitante asume 
el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. 

- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre 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'aquesta / Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13, y apartado 4 del artículo 34 de esta. 

- Que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda Estatal i 
Autonòmica, i enfront de la Seguretat Social (TGSS), així com amb la Hisenda municipal, en el seu cas / Que la persona solicitante 
está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal y autonómica, y con la Seguridad Social (TGSS), así como con la 
hacienda municipal, en su caso. 

- Que la persona sol·licitant no es deutora per reintegrament d'altres subvencions concedides / Que la persona solicitante no es 
deudora por reintegro de otras subvenciones concedidas. 

- Que la persona sol·licitant 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 solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

- Que no s'han utilitzat ni s'utilitzaran les despeses presentades per a la concessió d'aquesta ajuda per a la justificació i 
obtenció d'altres ajudes públiques / Que no se han utilizado ni se utilizaran los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la justificación 
y obtención de otras ayudas públicas. 
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 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT /  EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que la persona sol·licitant 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, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte possible les 
obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud / Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que 
le hayan sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de 
ayudas en el que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar lo más pronto posible las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud. 

- Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions amb la mateixa finalitat concedides amb 
anterioritat a la presentació de la subvenció i el compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes 
amb posterioritat a la presentació d'aquesta sol·licitud / Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones con la 
misma finalidad concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención y el compromiso de comunicar cuanto antes las ayudas obtenidas con 
posterioridad a la presentación de esta solicitud. 

- Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com que es compromet a la conservació 
dels originals durant el termini de prescripció previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / Que la 
documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, así como que se compromete a la conservación de los originales durante el plazo de 
prescripción previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Que accepta sotmetre's a les actuacions de Control financer que precise la comprovació de les Ajudes per part de 
l'Ajuntament de Castelló / Que acepta someterse a las actuaciones de control financiero que precise la comprobación de las ayudas por parte del 
Ayuntamiento de Castelló. 

- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no 
es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions / Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil o otra entidad económica sin personalidad jurídica, no se disolverá hasta 
que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

 
 

  

  

  

 

AUTORITZACIONS (marcar amb una X on procedisca) /  AUTORIZACIONES (marcar con una X donde proceda):

El/la sol·licitant AUTORITZA EXPRESSAMENT la consulta interactiva per part de l'Ajuntament de Castelló dels 
requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS), amb la Tresoreria municipal i a la 
consulta dels informes de vida laboral i alta en la Seguretat Social / El/la solicitante AUTORIZA EXPRESAMENTE la 
consulta inteactiva por parte del Ayuntamiento de Castelló de los requisitos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social (TGSS), con la tesorería 
municipal y a la consulta de los informes de vida laboral y alta en la Seguridad Social. 
 
El/la sol·licitant NO AUTORITZA la consulta interactiva per part de l'Ajuntament de Castelló dels requisits de 
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària (AEAT), enfront de la Seguretat Social (TGSS), amb la Tresoreria municipal i a la consulta dels 
informes de vida laboral i alta en la Seguretat Social. En tal cas, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la 
documentació acreditativa / El/la solicitante AUTORIZA EXPRESAMENTE la consulta inteactiva por parte del Ayuntamiento de 
Castelló de los requisitos de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social (TGSS), con la tesorería municipal y a la consulta de los informes de vida laboral y 
alta en la Seguridad Social.. En tal caso, se tendrá que aportar de manera obligatoria la documentación acreditativa.

dede/d' Castelló, 

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
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Taula de justificació de despeses/ Tabla de justificación de gastos 
  

Descripció / Descripción Import / Importe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL:
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 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

ANNEX I / ANEXO I 
 ACTIVITAT BENEFICIARIS (Annex II Decret llei 1/2021) 

  
  

CNAE    DESCRIPCIÓ 
 
4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants / Comercio al   
detalle de productos alimenticios, bebidas y tabaco en lugares de venta y en mercados ambulantes. 
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants / Comercio al 
detalle de productos textiles, piezas de vestir y calzado en lugares de venta y en mercados ambulantes 
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants /Comercio al detalle de otros productos en 
lugares de venta y en mercados ambulantes 
5510 Hotels i allotjaments / Hoteles y alojamientos 
5520 Allotjaments turístics i altres / Alojamientos turísticos y otros 
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes / Cámpings y aparcamientos de caravanas 
5590 Altres allotjaments / Otros alojamientos 
5610 Restaurants i llocs de menjar / Restaurantes y sitios de comer  
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments / Provisión de comidas preparadas para acontecimientos  
5629 Altres serveis de menjars / Otros servicios de comidas 
5630 Establiments de begudes / Establecimientos de bebidas 
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica / Actividades de exhibición cinematográfica 
7911 Activitats d'agències de viatges / Actividades de agencias de viajes 
7912 Activitats dels operadors turístics / Actividades de los operadores turísticos 
7990 Altres serveis de reserves / Otros servicios de reservas 
8230 Organització de convencions i fires / Organización de convenciones y ferias 
9001 Arts escèniques / Artes escénicas 
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques / Actividades auxiliares a las artes escénicas 
9003 Creació artística i literària / Creación artística literaria 
9004 Gestió de sales d'espectacles / Gestión de salas de espectáculos 
9102 Activitats de museus / Actividades de museos 
9103 Gestió de llocs i edificis històrics / Gestión de sitios y edificios históricos 
9311 Gestió d'instal·lacions esportives / Gestión de instalaciones deportivas 
9312 Activitats dels clubs esportius / Actividades de los clubes deportivos 
9313 Activitats dels gimnasos / Actividades de los gimnasios 
9319 Altres activitats esportives / Otras actividades deportivas 
9321 Activitats dels parcs d'atraccions / Actividades de los parques de atracciones 
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment / Otras actividades recreativas y entretenimiento


SOL·LICITUD PLA RESISTIRSOLICITUD PLAN RESISTIR
 
(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. El responsable del tractament de les seues dades, l'Ajuntament de Castelló, li informa que les seues dades podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació per a l'ús de les seues dades està basada en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat i el consentiment de l'interessat. Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD)i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, els interessats podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, portabilitat i limitació del tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament de  Castelló. Informació addicional: www.castellosom.es
      PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El responsable del tratamiento de sus datos, l'Ajuntament de Castelló, le informa que sus datos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. La legitimación para el uso de sus datos está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con los dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General de l'Ajuntament de Castelló. Información adicional: www.castellosom.es
 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
DADES DEL/LA SOL·LICITANT  /  DATOS DEL/LA SOLICITANTE  (1)
 
Plaça de l'Ajuntament 8, 46270 Castelló (València) tel.:  010 - 962 450 100 | fax: 962 452 040
registre@castellosom.com | www.castellosom.es
Model 110
Rev. 02/2021
EXPOSE / EXPONGO
SOL·LICITE / SOLICITO
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
 Castelló, 
de/d'
de
DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA
Que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament de Castelló, que regulen l'atorgament d'Ajudes econòmiques a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia provocada per la Covid-19 en el marc del “Pla Resistir” aprovat per la Generalitat Valenciana / Que teniendo conocimiento de las Bases aprobadas por el Ayuntamiento de Castelló, que regulan el otorgamiento de Ayudas económicas a autónomos y microempresas, la actividad de las cuales se ha visto afectada por la pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del "Plan Resistir" aprobado por la Generalitat Valenciana.
 
La participació en el procediment de concessió d'aquestes / La participación en el procedimiento de concesión de éstas.
 
 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
Rev. 02/2021
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SOL·LICITUD PLA RESISTIRSOLICITUD PLAN RESISTIR
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA  (marcar amb una X on procedisca)/  DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con una X donde proceda):
EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT /  EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per a ser microempresa o petita empresa de conformitat amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 / Que la persona solicitante reune los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
- Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista / Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.
- Que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre 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'aquesta / Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13, y apartado 4 del artículo 34 de esta.
- Que la persona sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda Estatal i Autonòmica, i enfront de la Seguretat Social (TGSS), així com amb la Hisenda municipal, en el seu cas / Que la persona solicitante está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal y autonómica, y con la Seguridad Social (TGSS), así como con la hacienda municipal, en su caso.
- Que la persona sol·licitant no es deutora per reintegrament d'altres subvencions concedides / Que la persona solicitante no es deudora por reintegro de otras subvenciones concedidas.
- Que la persona sol·licitant 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 solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias de subvenciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- Que no s'han utilitzat ni s'utilitzaran les despeses presentades per a la concessió d'aquesta ajuda per a la justificació i obtenció d'altres ajudes públiques / Que no se han utilizado ni se utilizaran los gastos presentados para la concesión de esta ayuda para la justificación y obtención de otras ayudas públicas.
 
SOL·LICITUD PLA RESISTIRSOLICITUD PLAN RESISTIR
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 SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
EL SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT /  EL SOLICITANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que la persona sol·licitant 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, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud / Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hayan sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en el que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar lo más pronto posible las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
- Que la persona sol·licitant es compromet a la comunicació de subvencions amb la mateixa finalitat concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció i el compromís de comunicar com més prompte millor les ajudes obtingudes amb posterioritat a la presentació d'aquesta sol·licitud / Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones con la misma finalidad concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención y el compromiso de comunicar cuanto antes las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de esta solicitud.
- Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com que es compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / Que la documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, así como que se compromete a la conservación de los originales durante el plazo de prescripción previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Que accepta sotmetre's a les actuacions de Control financer que precise la comprovació de les Ajudes per part de l'Ajuntament de Castelló / Que acepta someterse a las actuaciones de control financiero que precise la comprobación de las ayudas por parte del Ayuntamiento de Castelló.
- Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions / Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil o otra entidad económica sin personalidad jurídica, no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
 
 
 
 
AUTORITZACIONS (marcar amb una X on procedisca) /  AUTORIZACIONES (marcar con una X donde proceda):
de
de/d'
 Castelló, 
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE
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Taula de justificació de despeses/ Tabla de justificación de gastos
 
 
Descripció / Descripción
Import / Importe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL:
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ANNEX I / ANEXO I
 ACTIVITAT BENEFICIARIS (Annex II Decret llei 1/2021)
 
 
CNAE                            DESCRIPCIÓ
4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants / Comercio al   detalle de productos alimenticios, bebidas y tabaco en lugares de venta y en mercados ambulantes.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants / Comercio al detalle de productos textiles, piezas de vestir y calzado en lugares de venta y en mercados ambulantes
4789 Comerç al detall d'altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants /Comercio al detalle de otros productos en lugares de venta y en mercados ambulantes
5510 Hotels i allotjaments / Hoteles y alojamientos
5520 Allotjaments turístics i altres / Alojamientos turísticos y otros
5530 Càmpings i aparcaments de caravanes / Cámpings y aparcamientos de caravanas
5590 Altres allotjaments / Otros alojamientos
5610 Restaurants i llocs de menjar / Restaurantes y sitios de comer 
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments / Provisión de comidas preparadas para acontecimientos 
5629 Altres serveis de menjars / Otros servicios de comidas
5630 Establiments de begudes / Establecimientos de bebidas
5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica / Actividades de exhibición cinematográfica
7911 Activitats d'agències de viatges / Actividades de agencias de viajes
7912 Activitats dels operadors turístics / Actividades de los operadores turísticos
7990 Altres serveis de reserves / Otros servicios de reservas
8230 Organització de convencions i fires / Organización de convenciones y ferias
9001 Arts escèniques / Artes escénicas
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques / Actividades auxiliares a las artes escénicas
9003 Creació artística i literària / Creación artística literaria
9004 Gestió de sales d'espectacles / Gestión de salas de espectáculos
9102 Activitats de museus / Actividades de museos
9103 Gestió de llocs i edificis històrics / Gestión de sitios y edificios históricos
9311 Gestió d'instal·lacions esportives / Gestión de instalaciones deportivas
9312 Activitats dels clubs esportius / Actividades de los clubes deportivos
9313 Activitats dels gimnasos / Actividades de los gimnasios
9319 Altres activitats esportives / Otras actividades deportivas
9321 Activitats dels parcs d'atraccions / Actividades de los parques de atracciones
9329 Altres activitats recreatives i entreteniment / Otras actividades recreativas y entretenimiento
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