
ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

SOL·LICITANT:   CIF/NIF: 

Declar sota la meva responsabilitat que, amb referència al procediment per obtenir les subvencions 
per donar suport a les despeses realitzades en relació amb activitats ajornades o suspeses 
emmarcades dins 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, els estudis locals i les arts 
audiovisuals, digitals i interactives, 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 per a l’any 
2020:

1. Complesc les obligacions establertes en l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, 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. La documentació adjunta a la sol·licitud és vertadera i correcta.

3. Conec i no estic incurs/a en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiari dels 
que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions.

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

5. Complesc la legalitat vigent i aplic criteris d’igualtat d’oportunitats pel que fa a la contractació de 
treballadors.

6. No he estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries 
per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de 
gènere.
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7. Declar que:  (seleccionau l'opció que correspongui)
 NO he sol·licitat ajuda o subvenció a cap altra institució, pública o privada, nacional o 

estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

 SÍ que he sol·licitat ajuda o subvenció 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

8. Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’entén que s’atorga el consentiment per a la consulta de les dades esmentades més 
amunt.

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

 No don el meu consentiment perquè es consultin les dades esmentades i aport les dades i 
certificats requerits per a la sol·licitud. 

9. No he obtingut el reemborsament dels pagaments efectuats ni he compensat la despesa efectuada,
objecte de la sol·licitud de l’ajuda, mitjançant bons, vals substitutoris o qualsevol acord de 
compensació dels serveis que no s’han pogut dur a terme.

 10. He hagut de suspendre o he perdut l’activitat com a conseqüència directa de la declaració de 
l’estat d’alarma i les mesures preses en relació amb la COVID-19.

 11. D’acord amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques estan 
obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per 
efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, l’adreça electrònica als efectes de 
notificacions i d’avisos és la següent: *

* Ha de coincidir amb la indicada en la sol·licitud (annex 2)

12. Aport les dades i certificats que es requereixen per fer 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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