
ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions (BOE nº 276, de 18.11.2003) 

 

Dades d’identificació de la persona que signa la declaració 

 

Nom i cognoms NIF/NIE 

Domicili (carrer, plaça…) Núm. Pis Porta 

Població CP Telèfon 

Correu electrònic 

 

La persona que actua en nom i representació pròpia, declara (marqueu les caselles que 

corresponguin): 

 

● Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i els documents que 

l’acompanyen, són certes. 

● Que coneix, compleix i accepta en la seva totalitat les bases reguladores que regeixen 

la present convocatòria de subvencions que atorga l’Ajuntament. 

● Que no es troben incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions de 

conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 

● Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència 

Estatal d’Administració Tributària, de les obligacions amb la Seguretat Social així com 

amb la Hisenda Municipal. 

● Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i que NO es troba en cap dels supòsits de 

reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions. 

 

Que autoritza a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a sol·licitar a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària i a la Delegació d’Hisenda certificacions acreditatives d’estar al 

corrent de pagament. 

 

● Sí 

● No 

 



Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i 

control de la subvenció sol·licitada i en aplicació de l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general 

tributària que permet, prèvia autorització dels/les interessats/des, la cessió de les dades 

tributàries que necessiten les administracions públiques pel desenvolupament de les seves 

funcions. 

 

En cas de NO autoritzar les consultes legals pertinents a d’altres Administracions, s’aporta 

TOTA la documentació acreditativa del compliment dels requisits per obtenir la condició de 

beneficiari, sota la seva responsabilitat. 

  

 

 

 

Segons el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, la 
inexactitud o falsedat d’aquesta declaració responsable és motiu d’exclusió de la persona 
que fa la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la 
subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les 
sancions que correspongui i d’exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi 
pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració. La 
inexactitud, falsedat   o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable o 
d’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la legislació vigent per a l’obtenció de la 
subvenció determinarà el reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides. 

   

i perquè així consti signo la present declaració 

(signatura) 

 

 

 

 

 

 

Santa Eulàlia de Ronçana,          de                     de 2021 
 

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, us 

informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per a la gestió de la vostra sol·licitud 

i per facilitar la comunicació. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Podeu 

accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la 

limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Carretera de la Sagrera, 3 - 08187 - Santa 

Eulàlia de Ronçana. 


