GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'ocupació

Declaració justificativa del complimet de requisits corresponent a la sol·licitud d’ajut a petites i mitjanes
empreses per cobrir el cost de l’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes Balears o els interessos
d’operacions de finançament d’inversions productives o liquiditat de les pimes a les Illes Balears, Convocatòria
2012

Línia CAIB 2012

(Totes les modalitats)

SOL·LICITANT
Empresa:

CIF/NIF:

Adreça:

Localitat:

Telèfon:

Fax:

E-mail

REPRESENTANT
Nom i llinatges:

DNI/NIE/Pass.:

Adreça:

Telèfon:

Condició que al·lega:

administrador

apoderat

Per la present, als efectes del previst a la normativa vigent en matèria de subvencions i per a que consti a l'expedient
de sol·licitud d'ajut d'interessos i/o cost de l'aval per a l'operació de finançament concertada amb l'entitat :___
, en data
de
de 2012

DECLAR
1) Que a la fi del darrer exercici tancat la xifra anual de negocis és de
a
€ , segons consta als Comptes Anuals que s'adjunten.

€ i el volum d'actius puja

2) Que la plantilla mitjana de la empresa és de
treballadors, s'adjunten el document de vida
laboral (A-002) o cotització (model TC-2) amb la relació nominal de treballadors corresponent a l'any 2011.
3) Que el/la sol·licitant compleix el requisit relatiu a la no participació superior al 25% per una o varies empreses en
les condicions establertes en la Recomanació de la Comisió Europea de 6 de may de 2003.
4) Que el/la sol·licitant no incorre en cap causa de prohibició o de incompatibilitat per a rebre la subvenció segons la
legislació vigent.
5) Que NO / SI té ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualque entitat, pública o privada, nacional o
extranjera, relacionades tant amb el proyecte d'inversió com amb l'operación financera:
(Detallar totes les subvencions, en el seu cas)

6) Que el/la sol·licitant es troba al corrent del pagament de les seves obligacions tributaries amb l'Administració de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears i la resta de les Administracions Públiques.
__________________, ____ de _______________ de 2012

Signat _____________________________________
En el seu nom propi / en representació de _________________________

Documentació adjunta:
1) Comptes anuals de 2010 ó, si es cau 2011
2) Còpia de la declaració del IRPF o del Impost de Societats 2010 o, si es cau 2011
3) A-002 o TC-2 amb la relació nominal de treballadors (2011)
4) Còpia del DNI del sol·licitant o del seu representat
5) Escriptures o certificat o nota del Registre
6) Certificat del la Agencia Tributària
7) Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social

( En el cas D'EMPRENEDORS i EMPRESES de NOVA CREACIÓ, als punts 1) i 2) de la DECLARACIÓ es farà
constar les xifres prevites per al primer any d'activitat.)

