ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA
D'AJUDES PER AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ AMB MOTIU DE LA SUSPENSIÓ DE LA
SEVA ACTIVITAT A CAUSA DE LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA COVID-19, PER
IMPORT EQUIVALENT A LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA O ELIMINACIÓ DE FEMS I
RESIDUS SÒLIDS URBANS
Dades sol·licitant:
Nom i llinatges/Nom social:________________________________________________________________
DNI/CIF:__________________Domicili:_____________________________________________________
Localitat:_________________ CP:________ Província: _____________________ Telèfon:_____________
Correu electrònic:________________________________________________________________________
Dades del representant legal
Si és el cas, heu d'adjuntar la documentació que acrediti la representació legal:
Nom i llinatges/Nom social:________________________________________________________________
DNI/CIF:______________Domicili:_________________________________________________________
Localitat:______________________ CP:________ Província: ____________________________________
Telèfon:_____________ Correu electrònic:____________________________________________________
en representació de _______________________________ en qualitat de ____________________________
D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques,
DECLAR, sota la meva responsabilitat:
- Que tenc poder suficient per actuar.
- Que totes les dades de la sol·licitud i de la documentació que adjunt són certes.
- Que estic / que l'entitat a la qual represent està al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Sóller i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la
Seguretat Social o Mútua professional corresponent.
- (Si es tracta d'una empresa) Que l'entitat a la qual represent està vàlidament constituïda en escriptura
pública i registrada, si és obligatòria la inscripció registral.
- (Si es tracta d'una cooperativa) Que l'entitat a la qual represent està vàlidament constituïda i inscrita en el
registre de cooperatives.

- (Si es tracta d'una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica)
Que l'entitat a la qual represent no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst
als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb l'establert a
l'article 11 de l'esmentada llei.
- Que complesc / que l'entitat a la qual represent compleix les obligacions previstes a l'article 14 i requisits
per obtenir la condició de beneficiari prevists a l'article 13 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Que no concorr en / que l'entitat a la qual represent no concorren en les circumstàncies previstes en l'article
13.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
- Que no he estat condemnat / Que la persona a la qual represent no ha estat condemnada ni sancionada en
els tres darrers anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.
- Que complesc/ Que la persona a la qual represent compleix les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei
38/2003 de 17 de novembre general de subvencions així els requisits prevists a l'article 13 de la mateixa llei.
- Que em sotmet/ Que la persona a la qual represent a les actuacions de comprovació i control financer
previstes per la normativa de subvencions vigent.
- Que em compromet / Que la persona a la qual represent es compromet a col·laborar i facilitar tota la
documentació que l'Ajuntament de Sóller em requereixi en relació a les seves funcions de control i
fiscalització d'aquesta subvenció. I per tal de dur-les a terme, AUTORITZ expressament a l'Ajuntament de
Sóller a que per part de l’òrgan gestor es pugui comprovar el compliment del requisit relatiu al pagament del
rebut així com, en tot el temps que duri la tramitació, pugui sol·licitar informació a altres administracions per
poder fer les comprovacions oportunes.
Signatura

Sóller, _______ de __________________de 2021

