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Innovació i NovesTecnologies

ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROGRAMA D'AJUDES PARÈNTESIS II, DEL PLA RESISTIR, ANY 2021
El Sr./Sra.

, amb NIF

,

en nom i dret propi, o en representació de
amb CIF
DECLARA:
• Que la persona sol·licitant coneix i accepta les condicions del PROGRAMA D'AJUDES
PARÈNTESIS II, DEL PLA RESISTIR, ENCAMINADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA PANDÈMIA SOBRE ALTRES SECTORS AFECTATS PER LA PANDÈMIA. (ARTICLE
8.b) 4 DEL DECRET LLEI 1/2021, DE 22 DE GENER, DEL CONSELL).
• Que la persona sol·licitant es compromet a mantindre l'activitat empresarial durant 6 mesos, com
a mínim, a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
• Que la persona sol·licitant no es troba incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Quedant exonerada com a
potencial beneficiari d'aquestes ajudes del requisit de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, amb l'administració estatal, autonòmica, local, fins i tot amb aquest
Ajuntament o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en tant
s'estime convenient per la naturalesa de la subvenció.
• Que la persona sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions establides en l'article
14, excepte l'apartat e) de la citada Llei General de Subvencions, per estar exceptuat en el punt
anterior.
• 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.
• Que les factures presentades no han sigut utilitzades ni s'utilitzaran per a justificar altres
subvencions
• Que el sol·licitant té la condició de microempresa, en els termes de l'Annex I del Reglament (UE)
núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10
treballadors i amb volum de negocis anual no superior als 2 milions d'euros.
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• Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autèntiques, així com que es
compromet a la conservació dels originals durant el termini de prescripció previst en els articles 39
i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Que la persona sol·licitant no ha sigut beneficiària de les Ajudes Parèntesis concedides per
l'Ajuntament d'Alcoi.
Alcoi, de de 2021.
Signat:

