DECLARACIO RESPONSABLE
 Ompliu en cas de ser una persona jurídica
Nom i cognoms:
Càrrec
Nom empresa
Adreça:
Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

Número de passaport o DNI:

CP:
Tel. Mòbil:

Projecte pel qual es sollicita l’ajut reintegrable o microcrèdit

 Ompliu en cas de ser una persona física
Nom i cognoms:

NIF:

Població:
Tel. Fix
Correu electrònic:

CP:
Tel. Mòbil:

Projecte pel qual es sollicita l’ajut reintegrable o microcrèdit:
La persona que signa, actuant en nom i interès propi/ en representació de l’empresa indicada a l’encapçalament DECLARA:
El/la sollicitant no té deutes amb l’Ajuntament de Manresa
El/la sollicitant no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Que el projecte no procedeix del canvi de forma jurídica d’empreses ja existents ( tan sols per a la línia A i B)
El compromís de comunicar a l’Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació
d’aquesta sollicitud.
El/la sollicitant compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que li
pugui afectar i que no ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció molt greu en matèria de relacions laborals o
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text Refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat per RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
El/la sollicitant declara expressament no haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial en els 6
mesos anteriors a la data de sollicitud del microcrèdit.
El/la sollicitant compleix els requisits dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
El/la sollicitant declara expressament que compleix amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i
l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre homes i dones
El/la sollicitant declara expressament que compleix amb el règim de mínimis i que, per tant, la quantitat total dels ajuts que es puguin
rebre no superaran la quantitat de 200.000 EUR en un període de tres exercicis fiscals ( d’acord amb l’establert al Reglament
1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del tractat a les Ajudes de mínimes.
Declaració jurada de que el volum de facturació de l’empresa o del grup empresarial no supera els 500.000€ anuals.
El/l sollicitant compleix qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases i de la normativa vigent d’aplicació.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes per l’Ajuntament de Manresa i que no es troba en cap dels
supòsits de reintegrament que preveu l’article 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb Hisenda Municipal en el sentit
que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. Així mateix també declara estar donat d’alta al cens d’obligats
tributaris així com a l’import sobre activitats econòmiques, si escau. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa
perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i la Hisenda municipal a
través de certificats telemàtics.
I perquè així consti, signo aquesta declaració
Segell ( si escau

Nom Representant/ Sollicitant
Signatura:

Manresa, ................... de ........................................ de 201
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que heu
d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició. Les vostres
dades s’incorporaran als fitxers automatitzats i/o manuals de l’Ajuntament de Manresa únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. També us
informem que podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de
l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.
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