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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
PREMI "CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA VILA" 

 
Nom i cognoms o raó social ___________________________________________________ 

N.I.F./C.I.F____________________________Telèfon_______________________________  

Domicili a efectes de notificacions______________________________________________ 

Municipi _______________________________ Codi postal__________________________ 

Representant, si és el cas__________________________D.N.I._______________________ 

EXPOSA: Que estant interessat/da a participar en el PREMI "CREA UNA IDEA AL MERCAT DE LA 
VILA", i complint els requisits de participació, 
 
SOL·LICITA, s'admeta següent documentació exigida en la convocatòria de premis: 

 
Documentació acreditativa del participant: NIF o CIF, junt amb l'escriptura en el 
cas de persones jurídiques 

 

Presentació escrita de l'empresa o projecte  

ANNEX I: Compromís d'alta o de canvi de domicili de l'activitat  

ANNEX II: Compromís d'acceptació de les normes de funcionament del mercat i 
condicions de prestació de servicis del Mercat Municipal de la VIla 

 

 

 La persona sol·licitant autoritza l'Ajuntament d'Alzira que obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions 

tributàries,  amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, del 21 

de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre del 2003, General de Subvencions; i en este cas la 

persona sol·licitant no haurà d'aportar les corresponents certificacions  

 La persona sol·licitant autoritza que l’Ajuntament obtinga directament del Departament d’Urbanisme les dades relatives a la llicencia 

d’obertura i activitat que es tramiten des d’este departament municipal 

 La persona sol·licitant denega les autoritzacions a l’Ajuntament o òrgan en què es delegue. En este supòsit, hauran de presentar-se 

certificats originals de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al 

corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la validesa de les quals haurà d'estendre’s a la data 

d'atorgament de l'ajuda 

 Autoritze que el meu establiment aparega a la Galeria Comercial del portal del comerciant d’Alzira 

(www.portaldelcomerciante.com/alzira) per a la seua promoció, i el tractament de les dades a l’objecte de la seua publicació a les guies i 

webs municipals que es desenvolupen amb la finalitat de promocionar el comerç i l’activitat econòmica d’Alzira 

 Autoritze a que l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local IDEA puga dur a terme el tractament de les dades del meu negoci en 

les funcions pròpies que tenen atribuïdes i en el àmbit de les seues competències.  

 Accepte la cessió de les dades contingudes en la sol·licitud, així com els relatius a l’ajuda si es concedida, a l’Ajuntament d’Alzira i 

organismes públics en qui delegue, amb fins d’estadística, avaluació i seguiment per a la comunicació dels sol·licitants dels diferents 

programes. 

 

  

Alzira, a            de                           de _________ 

Fdo. ____________________________ 

 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales contenidos en este formulario son de carácter obligatorio y serán incorporados a un 

fichero cuyo responsable es el Ajuntament d’Alzira, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Administración, adecuadas al objeto de su petición. Si desea ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos de carácter personal podrá dirigir un escrito, adjuntando una fotocopia de su DNI, al Ajuntament d’Alzira, Calle San 

Roc, 6. 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 


