
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ PREMIS  
MANISES INNOVA 

 

 
DATA _____________________ 

  
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE MANISES  
Les dades facilitades per vosté, en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions pròpies 
en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb la LO 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació per 
mitjà d'instància presentada en el Registre General d'Entrada del Ajuntament, o be, mediant correu electrònic: lopd@manises.es 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                                                                                        DNI / NIE     

Correu electrònic                                                                                                                  Telèfon 
 

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic assenyalada, en 
els termes previstos per l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment es recomana es facilite un telèfon on rebre comunicacions. 

Domicili                                                                                                 Localitat           Codi Postal 

DADES DE L'EMPRESA 

Nom/Raó social Fórmula jurídica 

Data creació de l'empresa 

 

NIF/CIF 

 
Sector activitat 

 

Núm. de socis/sòcies 

 
Descripció de l'activitat empresarial 

 

 
Descripció dels mèrits per a l'obtenció del premi 

 
 

 

CATEGORIA EN QUÈ PARTICIPA (se'n pot seleccionar més d'una categoria) 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa innovadora de l'any. 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa jove emprenedora. 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa de base tecnològica 
(EBT). 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa generadora 
d'ocupació. 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa socialment 
responsable. 

□ Manises INNOVA a la millor iniciativa amb caràcter 
internacional. 

□ Manises INNOVA a la millor innovació en l'empresa 
Ceràmica. 

□ Manises INNOVA a la dona innovadora. 

□ Manises INNOVA entitats. 

SOL.LICITE 

Que es tinga en compte la sol·licitud de participació en la convocatòria del premis Manises INNOVA atenent el que establixen 
les bases publicades.  

DOCUMENTS QUE ADJUNTE (al dors) 

C
PE

00
3-

SO
L.

LI
C

ITU
D 

PA
RT

IC
IP

A
C

IÓ
 P

RE
M

IS
 M

A
N

IS
ES

 IN
N

O
VA

 
 

I declare responsablement que em trobe al corrent de les obligacions tributàries davant de l'AEAT, Seguretat Social i 
l'Ajuntament de Manises i no estar sotmés/a a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els 
apartats 2 i 3 de l'art. 13.7 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre. 
 
Manises,  
(FIRMA) 
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DOCUMENTS QUE ADJUNTE  
 

 Fotocòpia DNI/NIE del sol.licitant 

 Fotocòpia CIF de l'empresa 

 Model 036 o 037 d'inici d'activitat 
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