
 

  
 
 
 

La CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES TITULARS DE PARADES EN EL MERCAT 
MAJORISTA ESPECIALITZAT EN PRODUCTES ECOLÒGICS DE MERCABARNA, BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS INVERSIONS PER ADEQUAR I CONDICIONAR LES 
SEVES PARADES A L’ACTIVITAT A REALITZAR,  té la consideració d’Ajuts de MINIMS, per tant està subjecte al que s'estableix en el 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 de funcionament de la Unió Europea, que estableix que “l’import total dels ajuts que 
es puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de MINIMIS percebuts per la persona 
beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos" 

Les persones sol·licitants d’aquesta convocatòria, hauran de comunicar si han rebut o sol·licitat, ajudes de MINIMIS en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els 
dos anteriors). 

 
 

Declaració responsable de les ajudes rebudes / sol·licitades en concepte d’ajuts de MINIMIS 
(Reglament (UE) núm. 1407/2013 

 

1. DADES - SOL.LICITANT 
 

Nom (de la persona física o jurídica):  

NIF/CIF   

 
Nom i Cognoms de la persona que ostenti la representació de la persona sol·licitant 
NIF/CIF   

2. DECLARO 
 

 Que no ha rebut altres ajuts en concepte de MINIMIS en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els dos anteriors) sigui quina sigui la seva 
procedència, forma i l’objecte dels mateixos. 

 Que ha rebut / sol·licitat* altres ajuts en concepte d’Ajuts de MINIMIS en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els dos anteriors) sigui quina sigui 
la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos , que es concreten al quadre adjunt. 

(*)Per comptabilitzar els ajuts de MINIMIS cal tenir en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant, i si aquesta 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 la persona física o 
jurídica 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. 

 

Any Descripció Organisme atorgant Import ajut Préstec o 
subvenció 

    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 
    Subvenció 

Total 0,00  

 
Signatura del/de la representant legal, 

 
 

, de de 

 

RECORDATORI: 
Document a emplenar obligatòriament per mitjans informàtics 


	La CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LES PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES TITULARS DE PARADES EN EL MERCAT MAJORISTA ESPECIALITZAT EN PRODUCTES ECOLÒGICS DE MERCABARNA, BIOMARKET, QUE HAGIN FET IMPORTANTS INVERSIONS PER ADEQUAR...
	Les persones sol licitants d’aquesta convocatòria, hauran de comunicar si han rebut o sol licitat, ajudes de MINIMIS en els tres últims exercicis fiscals (l'exercici corrent i els dos anteriors).
	1. DADES - SOL.LICITANT
	Signatura del/de la representant legal,


