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ANNEX II DE LA CONVOCATÒRIA 

Declaració responsable sobre els requisits exigits per a obtenir la 

condició de beneficiari i d'altres subvencions o altres ajudes públiques 

acollides al règim de minimis 

 

En / Na: .................................... amb DNI. n: ..............., major d'edat, en nom i representació de 
.............................. .amb CIF n ................, i domicili a efectes de notificacions a ............... 
................, en la seva qualitat de .................. .. declara que és coneixedor / a de les bases 
reguladores de la convocatòria, que acompleix amb els requeriments en les mateixes 
assenyalats i accepta íntegrament el seu contingut, i per tot això 
 

DECLARA SOTA JURAMENT QUE: 

 

1. L'empresa a la qual representa no es troba sotmesa en cap de les prohibicions a què fa 

referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o 

normativa aplicable en la matèria pròpia de la comunitat autònoma corresponent.  

 

2. Així mateix declara acomplir la norma de minimis segons el que disposa el Reglament 

(UE) n1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels 

articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. 

En aquest sentit, declara haver rebut les següents ajudes de minimis en els tres últims 

anys: 

 

Ajuda Anualitat 
Pressupost 
finançable 

Import de 
l’ajuda 

Descripció de 
l'acció 

cofinançada 

 2014    

 2015    

 2016    

 

3. Declara en relació amb l'activitat subvencionada no haver rebut altres ajudes fins al dia de 

la data. 

 

4. Està donada d'alta en el Cens de l'IAE epígraf núm ..................., pertanyent als sectors 

d'indústria, construcció, turisme, comerç o serveis. 

 

5. El centre destinatari i directament beneficiari de la subvenció està ubicat a la província de 

... 

 
6. Està al corrent de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. 
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7. Es compromet a acomplir totes les obligacions que es preveuen en la convocatòria i, en 

concret, les que estableix l'article 7.  

 

8. Reuneix la resta de requisits establerts en l'article 4 de la present convocatòria.  

 

I per a que consti, als efectes oportuns, signa la present declaració a ........................ .., a .... de 

...... .. de 2017. 

 

Signatura del representant legal: 


