
ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

SOL·LICITANT:   CIF/NIF: 

Declar sota la meva responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvencions
per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals en l’àmbit de la música, la literatura i
el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i l'audiovisual, així com de
trobades i jornades professionals del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a
terme en el territori de les Illes Balears durant l’any 2019 convocat per la resolució de la presidenta de
l'Institut d'Estudis Baleàrics de 25 de febrer de 2019: 

1. Complesc les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions, i l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol
de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i
cultura.

2. Conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiari dels
que preveu l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de subvencions.

3. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat,
i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

4. Per dur a terme aquesta activitat s’han sol·licitat les autoritzacions pertinents als titulars dels drets de
la propietat intel·lectual per tal d’utilitzar els materials objecte d’aquesta sol·licitud de subvenció.

5. En cas d'empresa, complesc la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

6. Declar que:  (seleccionau l'opció que correspongui)
 NO he sol·licitat ajuda a cap altra entitat pública o privada per a aquesta activitat.

 SÍ he sol·licitat ajuda per a aquesta activitat a les entitats següents:

Entitat: 

Import:  €  Concedida  Denegada   Pendent resolució

Entitat: 

Import:  €  Concedida  Denegada   Pendent resolució

Entitat: 

Import:  €  Concedida  Denegada   Pendent resolució
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7. Declar que, en l'exercici fiscal present i en els dos exercicis fiscals anteriors: (seleccionau l'opció que
correspongui)

 NO se m'ha concedit cap ajuda de minimis.

 SÍ que se m'han concedit les ajudes de minimis següents:

Entitat: 

Import:  € Any: 

Entitat: 

Import:  € Any: 

Entitat: 

Import:  € Any: 

Segons  l'article  28  de  la  Llei  39/2015  de  procediment  administratiu,  s'entén  que  s'atorga  el
consentiment per a la consulta de les dades esmentades a sobre.

En cas contrari, si NO dona el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent:

 No don el meu consentiment perquè es consultin les dades esmentades en aquest annex per a la
resolució d'aquesta sol·licitud prevists a l'article 6.2 de la resolució de la presidenta de l'IEB, de dia 25
de  febrer  de  2019, per  la  qual  es  convoquen  subvencions  per  donar  suport  a  l’organització  i  la
producció de fires i festivals en l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració,
les arts escèniques, les arts visuals i l'audiovisual, així com de trobades i jornades professionals del
món de la cultura que fomentin la projecció exterior i  es duguin a terme en el territori de les Illes
Balears durant l’any 2019.

I aport les dades i certificats requerits per a la sol·licitud. 

Perquè quedi constància de tot el que he declarat, sign aquest document:

Data (dd/mm/aaaa): Signatura del 
sol·licitant:
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