Declaració Responsable d’ajudes subjectes al règim de «minimis»
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB DONA 2021
(Codi SIA 2413931)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 2 de juny
de 2021 (BOIB núm. 074, de 5 de juny de 2021)

NIF:

Nom i llinatges:
Càrrec o representació que ostenta:
(Responsable legal de l'entitat sol·licitant)

Entitat:

Declar expressament, sota la meva responsabilitat, per al projecte denominat:
per al qual es sol·licita la subvenció:
1. Que l'entitat sol·licitant ha obtingut en el present exercici i/o en els dos anys anteriors les
següents ajudes de les administracions públiques espanyoles o comunitàries subjectes a
règim de «minimis» d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) nº 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L352 de 24 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», pel qual l’ ajuda total de «minimis» concedida a una empresa no
pot superar els 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals consecutius:

ANY

ENTITAT CONCEDENT

IMPORT

2. Així mateix, declar conèixer el règim de «minimis» que, si s'escau i cas se’m concedeixi
l’ajuda sol·licitada em compromet a:
a. No rebre, individualment o acumuladament, ajudes amb el mateix caràcter de
«minimis» en un període de tres anys, a partir de la data de concessió, que superin el
límit dels 200.000 euros en subvencions o en subvencions equivalents per al cas dels
préstecs.
b. Comunicar aquelles altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que sol·liciti o
rebi a partir de la data d’aquesta declaració.

c.

Posar-ho en coneixement de tota entitat pública a la qual hagi sol·licitat algun tipus
d'ajuda per aquest projecte.

Localitat

,

Dia

de/d'

Mes

de/d'

Any

Signatura del representant legal de l'entitat

Nom i Llinatges

Les dades de caràcter personal recollides en aquest document s’integraran al fitxer de polítiques actives d’ocupació amb
l’exclusiva finalitat de gestionar els programes i mesures d’orientació, ocupació i formació emmarcats en les polítiques
actives d’ocupació. El responsable d’aquest fitxer és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, davant el titular del qual pot
l’interessat exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades en els terminis i amb els requisits
establerts als articles 12 al 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
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