
ANEXO IV. RELACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES

AYUDAS A AUTÓNOMOS, PYMES, MICROPYMES Y PROFESIONALES CON 
DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO POR LA COVID-19

Sr./Sra.  ..................................................................................................  amb

NIF .................................................... i domicili a efectes de notificació en 

C/  Av.  /  Pl.  .....................................................................................,  núm.  .......,

Població ............................. Província .......................... CP .................... 

telèfon ..........................., correu electrònic .........................................................

Actuant com a representant (si fora el cas) ................................................................  de

l'empresa  …….................................................................................  amb

NIF .......................

A continuació es detallen les ajudes o subvencions concedides en 2021 per

altres entitats públiques o privades derivades  de la situació d'emergència sanitària, i

DECLARE  que  la  suma  de  totes  les  subvencions  rebudes  no  són  superiors  als

ingressos  que  haguera  generat  l'activitat  en  una  situació  de  normalitat,  sense  la

pandèmia, tot autoritzant a l'Ajuntament d'Ibi a la seua comprovació: 

Organisme Convocatòria / Finalitat Data aprov. Import aprov.

(marcar si fora el cas)

Esta entitat NO ha sol·licitat o obtingut cap ajuda econòmica o subvenció
d’altres entitats públiques o privades per a l’exercici 2021 per a la mateixa

finalitat.

Que  es  compromet  a  la  comunicació  d'altres  ajudes  públiques  o  privades
percebudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat, organisme, convocatòria i el
seu import i que es compromet a declarar en el menor termini, les possibles que
se li concedisquen.

_________, _____ de/d ________ de ________

Signat per l’empresa: /Fdo. Por la empresa :

________________

Signatura del representant i segell de l’empresa, / Firma del representante y sello de la
empresa:

________________
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