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Annex 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONCURRÈNCIA DELS REQUISITS 

 

En/Na......................................………………….……………………………………amb 

domicili……………..........………………................…, amb DNI núm.………………..  

representació de l’empresa………………………….amb domicili.................................... 

…………………………………………………, i NIF…………………………............. 

 

DECLARO, sota la meva responsabilitat: 

 

1. He creat o implantat l’empresa durant l’any 2020. 

2. El centre de treball i la seu social és a Ripoll. 

3. Complim els principis d’igualtat de tracte i no discriminació laboral i adoptem les 

mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. 

4. Ens trobem al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social en la dota de la sol·licitud 

de subvenció i durant la vigència del període subvencionat. 

5. No hem estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en 

matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions 

laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text 

refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD 

Legislatiu 5/2020, de 4 d’agost. 

6. No estem compresos en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

7. No ens trobem incurs en cap de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 

de l’article 13 de la llei 38/22003, general de subvencions. 

8. Complim amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat 

d’acord amb la Llei 19/1982, de 7 d’abril, o apliquem les mesures alternatives 

previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 246/2000 de 24 de 

juliol. 

9. He demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació: 

Import sol·licitat: 

Import concedit: 
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