Declaració responsable de les ajudes rebudes / sol·licitades en concepte de
minimis (Reglament (UE) núm. 1407/2013
Dades d’identificació
Nom de la institució, entitat o empresa

NIF

Nom i cognoms del/la representant legal

DNI

DECLARO EN RELACIÓ A L’EMPRESA QUE REPRESENTO:
Que no ha rebut* altres ajuts en concepte de minimis en els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en
curs (Reglament (UE) núm. 1407/2013).
Que a continuació concreta les ajudes rebudes i/o sol·licitades* en concepte de minimis en els dos exercicis fiscals
anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. (Reglament (UE) núm. 1407/2013):
(*)Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte els ajuts rebuts per l’empresa sol·licitant, i si l’empresa forma part d’un grup empresarial
,també els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l’apartat 2 de l’article 2 de Reglament (UE)
núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352 de
24.12.2013). Així mateix, en el cas que l’empresa sol·licitant hagi patit un procés de fusió o adquisició d’empreses, o contràriament, s’hagi separat
d’una empresa, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l’article 3 del mateix Reglament en relació amb la comptabilització dels
ajuts de minimis.

Numero
d’expedient

Títol projecte

Cost
Subvencionable
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atorgat

Import
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atorgat
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atorgat

Subvenció
Bruta
Equivalent
(SBE)

Data
sol·licitud

Data
concessió

Organisme
atorgant

PROTECCIÓ DE DADES:

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (d'ara endavant, ACCIÓ), en quant a responsable del tractament, l'informa que les seves dades personals
seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'ajut/subvenció, d'enviar-li enquestes de satisfacció, d'oferir-li informació per mitjans
electrònics sobre els serveis i activitats de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix així com per al compliment de les nostres obligacions legals.
ACCIÓ l'informa també que vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al
correu electrònic dades.accio@gencat.cat, o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona. Per més informació
sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal/ Tractament: serveis i tràmits gencat.

Signatura digital del/de la representant legal
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