
 

   

SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA PER A LA COMPRA DE BICICLETES 
ELÈCTRIQUES I KITS DE CONVERSIÓ DE BICICLETES URBANES EN ELÈCTRIQUES 

 
1. Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms: 

NIF: Nacionalitat: 

Telèfon: Correu electrònic: 

Domicili: Potries 

Representant (si és el cas): 
 

 
2. Exposa 

Que pretén obtindre de l’Ajuntament de Potries la concessió d’ajuda econòmica amb 
destinació a la compra de: 
       Bicicleta elèctrica. Model __________________________________________________ 
       Kit de conversió. Model ___________________________________________________ 
 
Que la compra es realitzarà en el comerç següent: ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Que acompanya la documentació que es detalla a continuació: 

1. DNI / NIE de la persona sol·licitant. 
2. Pressupost o factura detallada del model de bicicleta o kit sobre el qual es sol·licita la 

subvenció. 
3. Full de manteniment de tercers. 
4. Inscripció de la bicicleta en BiciRegistro (www.biciregistro.es). 

 
3. Sol·licita 

Que, havent presentat aquest escrit i els documents que l’acompanyen, es dicte una resolució 
expressa en què se’m concedisca l’ajuda econòmica sol·licitada per a la compra de bicicletes 
elèctriques, o kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques. 

 
Amb la firma de la present sol·licitud, declare responsablement: 

 La situació d’empadronament al municipi de Potries. 

 No trobar-se incurs en alguna de les causes de prohibició per rebre subvencions establertes en l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, particularment, trobar-se al corrent amb el 
compliment de les obligacions tributàries o front a la Seguretat Social, i complir amb totes i cadascuna de les 
obligacions establertes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Que són certes les dades consignades en la sol·licitud, que la documentació aportada coincideix fidelment amb 
l’original i que disposa d’ella i es compromet a facilitar-la a l’Administració Municipal (en un termini màxim de 4 
anys) si li es requerida en l’exercici de les facultats d’inspecció i control.   

 Que la bicicleta subvencionada no serà objecte de transmissió a tercers en un termini de 2 anys des de la data 
de compra, devent estar durant este període a plena disposició de la persona beneficiària. 

 Que la factura no ha estat presentada per a justificar altres subvencions o, en el seu cas, s’informarà en quin 
percentatge s’imputa a cada subvenció i si l’IVA és o no deduïble. 

 Que autoritza a que es realitzen consultes en fitxers públics per acreditar el compliment dels requisits i 
obligacions que se’n deriven de la convocatòria, així com a aportar la documentació o información requerida. 

 Que he estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives 

 
En Potries, a ______ de ___________________ de 2022 

 
 
Firma _________________________________ 
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