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ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
Nom:        amb DNI    
 
i en representació  de       amb domicili en  
 
NIF          localitat de 
 
DECLARE RESPONSABLEMENT QUE: 

 
• Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat 

prevista. 
• A causa de l'impacte econòmic provocat pel COVID-19, la mitjana mensual de 

facturació dels mesos compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, 
s'ha reduït en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019. 

• Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions de les 
persones beneficiàries de subvencions, establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de la llei general de subvencions. 

• Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li 
hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis 
fiscals, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què 
s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de 
comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació 
de la sol·licitud. 

• Que en cas de tractar-se d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat 
econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el 
termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 
d'aquesta llei. 

• No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al 
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal 
(AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). El requisit de trobar-
se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social previst en l'article 13 de 
la Llei 38/2003, general de subvencions i en l'article 171 de la Llei 1/2015, de la 
Generalitat. 

• L'activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reuneix tots els requisits legals 
per al seu exercici. 

• En el supòsit de tractar-se d'una microempresa, la persona sol·licitant declara que 
reuneix els requisits establits per a ser microempresa de conformitat amb l'ANNEX I 
del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 i compte que 
amb un màxim de 10 persones treballadores al seu càrrec. 
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• En el supòsit de sol·licitants persones treballadores autònomes declaren estar donats 
d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. 

• El domicili fiscal de l'activitat es troba en el terme municipal de Banyeres de Mariola. 
• És certa la informació relativa al nombre de persones treballadores que s'indica en la 

instància afiliades a la Seguretat Social. 
• Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l'activitat per a la 

qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de 
pagament, degudament segellat i amb identificació de la persona o empresa 
destinatària o així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de 
pagament admès en dret. 

• Aquestes despeses han d'haver sigut pagats en el període comprés entre abril de 2020 
fins a la data de presentació de la sol·licitud. 

 
DATA I SIGNATURA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


