
 

 

Annex 1 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

Nom de la institució o entitat NIF 

Nom i Cognoms de qui subscriu DNI 

Caràcter amb què actua  

 
DECLARA sota la seva responsabilitat: 
 

 Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes. 

 Que el/la sol·licitant no es troba inclòs en cap dels supòsits establerts a l’article 13 de la llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions per tenir la condició de beneficiari de subvenció. 

 Que el/la sol·licitant accepta la subvenció en cas que li sigui atorgada. 

 Que l’activitat econòmica gaudeix de la situació administrativa pertinent per a desenvolupar se(règim 

de comunicació, llicència d’obertura ...etc.). I que en el cas d’establiments turístics: l’establiment 

consta inscrit a la base de dades del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya (Registre de Turisme de Catalunya) com a mínim abans del dia 15 de març de 2020. 

 Que estic el corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les obligacions amb la 

Seguretat Social i Hisenda i no em trobo en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i autoritzo a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a 

comprovar-ho. 

 Que em COMPROMETO a comunicar a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en el moment de la 

justificació de la subvenció atorgada, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa finalitat. 

 Que em COMPROMETO a complir les condicions de la subvenció. 

 Que em sotmeto a les accions de control financer que eventualment pugui realitzar l’Ajuntament en 

compliment dels articles 44 i següents de la Llei General de Subvencions 

 Que els justificants consignats en la relació de despeses que s’adjunta tenen una relació directa 

amb l’objecte de l’actuació subvencionada i que no han servit per justificar altres subvencions o 

ajuts per superior import al seu global. 

 Que la despesa de l’actuació ha estat pagada amb fons propis i que compta amb els documents 

acreditatius corresponents. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses adjunta no s’ha inclòs l’IVA 

deduïble. 



 

 

 Que tots els documents originals que consten a la relació de despeses adjunta, es troben arxivats i a 

disposició de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar als efectes d’un eventual control financer d’aquesta 

subvenció. Aquesta documentació es conservarà per un període no inferior a 4 anys 

 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

 

Signatura del/la sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell  

 

 

 


