ANNEX IV
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A
LA CONCURRÈNCIA DE DETERMINADES CONDICIONS D'ELEGIBILITAT DE LES
EMPRESES BENEFICIÀRIES
El Sr./La Sra.

, major d'edat, amb DNI núm.

,

que intervé en nom i representació de l'entitat
(d'ara endavant, la “Sol·licitant”), amb domicili social a

,

telèfon de contacte

,

, correu electrònic de contacte

amb NIF núm.

, en qualitat de

,

Mitjançant aquest escrit i amb el caràcter general legal oportú, DECLARA que:
i)

Hi ha una clara perspectiva de deterioració patrimonial de l'empresa sol·licitant, a causa de
les pèrdues acumulades actuals o previstes, que farà necessari reforçar la solvència de la

companyia, de manera que, en absència del suport públic temporal rebut amb càrrec al
Fons, l'empresa podria arribar a estar en situació de cessament d'activitat o de greus

dificultats per mantenir-se en funcionament, la qual cosa podria arribar a tenir un elevat
impacte negatiu sobre l'activitat econòmica o l'ocupació, a nivell nacional o regional.

ii) Les vies de reforç de la solvència de l'empresa sol·licitant per mitjans privats, han de ser
complementades amb suport públic temporal.

iii) El Pla de Viabilitat elaborat per l'empresa es fonamenta en criteris objectius en avaluar la

viabilitat de l'empresa en el mitjà i llarg termini, descriu la utilització projectada del suport

públic temporal sol·licitat amb càrrec al Fons, els riscos mediambientals, les previsions per
afrontar-los i la seva estratègia energètica, així com la recuperació de les ajudes per part del
Fons en un termini previ a l'extinció d'aquest.

iv) L'empresa sol·licitant o el sector d'activitat de l'empresa sol·licitant té una importància

sistèmica o estratègica per al teixit productiu nacional o regional, entre altres motius, pel
seu sensible impacte social i econòmic; o per la seva rellevància per a la salut, la seguretat

pública, les infraestructures o les comunicacions; o per la seva contribució al bon
funcionament dels mercats; o pel caràcter tractor sobre el conjunt de l'economia; o per la
naturalesa innovadora; o pel caràcter essencial dels serveis que presta; o pel paper en la

consecució dels objectius de mitjà termini en l'àmbit de la transició ecològica o la
digitalització, o per l'augment de la productivitat o el capital humà.
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