
ANNEX IV

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na  ,  amb NIF/NIE   ,  actuant en el
seu nom o en representació de si mateix, DECLARA baix la seua responsabilitat: 

1. Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com de les derivades de reintegrament de subvencions, en els
termes establerts  a l’article 22 del  Reial  decret 887/2006, de 21  de juliol,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  General  de  Subvencions  i  adequant-se  a  allò
establert en els articles 24 i 25 de la LGS.

2. Que la  persona  sol·licitant  assumeix  el  compromís  de  destinar  la  subvenció  a  la
finalitat prevista.

3. Que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtenir la condició
de beneficiària i per ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i en concret apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat
5 de l’article 34 de la mateixa.

4. Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les
persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre.

5. Que la documentació justificativa i les còpies presentades són autentiques i veraces,
així  com que es  compromet  a la  conservació  dels  originals  durant  el  termini  de
prescripció  previst  en  els  articles  39  i  65  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,
general de subvencions.

6. Que  accepta  sotmetre  a  les  actuacions  de  control  financer  que  necessite  la
comprovació de les Ajudes per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

7. Que no s’han utilitzat ni  s’utilitzaran les despeses presentades per a la concessió
d’aquest ajut per a la justificació i obtenció d’altres ajuts públics. 

8. Declare responsablement que l’entitat sol·licitant té la condició de microempresa, en
els termes de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió Europea, de
17 de juny de 2014, ocupant un màxim de 10 treballadors i amb volum de negocis
anual no superior als 2 milions d’euros.

9. I  per  deixar-ne  constància,  als  efectes  legals  de  poder  obtindre  la  condició  de
beneficiari i al cobrament de l’ajuda corresponent, signa la present declaració en els
termes de l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

10. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entendrà per declaració responsable el document subscrit
per  un  interessat  en  el  qual  aquest  manifesta,  sota  la  seua  responsabilitat,  que
compleix  amb  els  requisits  establits  en  la  normativa  vigent  per  a  obtindre  el
reconeixement  d’un  dret  o  facultat  o  per  al  seu  exercici,  que  disposa  de  la
documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l’Administració
quan  li  siga  requerida,  i  que  es  compromet  a  mantindre  el  compliment  de  les

EMPOBLAR



anteriors obligacions durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o
exercici. 

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A SUBVENCIONS

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel
qual s'establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els
procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV
núm. 6376,  de 14/10/2010),  done l’autorització perquè l'òrgan gestor  del  procediment de
concessió  obtinga  directament  la  comprovació  de  les  dades  d'estar  al  corrent  dels
pagaments  amb  l'Agència  Tributària,  estatal  i  autonòmica,  i  amb  la  Tresoreria  de  la
Seguretat Social, així com, les dades d'identitat i, si és el cas, de residència.

En cas de no subscriure esta autorització, la persona interessada està obligada a aportar els
documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 

Autoritze No autoritze

Signatura

En  , a   de  de 20
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