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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

Dades del sol·licitant 

 

Nom i cognoms del representat de l’entitat NIF 
 

 

Càrrec  
 

 

 

Com a persona signatària DECLARO responsablement: 
 

☐ Que la documentació següent és vigent i no ha patit cap variació des de la 

darrera presentació de documentació1: 

□ DNI/NIF de la persona representant de l’entitat 

□ NIF/CIF de l'entitat 
□ Estatuts de l'entitat 
 

☐ Que l’entitat que represento no incorre en cap dels supòsits previstos a l’article 

13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en relació 

amb l’article 26 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el 
Reglament de la Llei de subvencions. 
 

☐ Que l’entitat que represento es troba al corrent de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social (marqueu les opcions que s’ajustin a la realitat): 
 

☐ Que no està obligada a la presentació de certificat positiu de l'Agència 

Tributària, atès que l'entitat compleix tots els requisits següents: 

 No exerceix una activitat subjecta a l'IAE 

 No està obligada a la presentació de declaració de l'Impost de 

Societats 

 No està obligada a la presentació periòdica de l'IVA 

 No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, 

retencions per IRPF a professionals 

 

☐ Que no està obligada a la presentació de Certificat positiu de la 

Tresoreria de la Seguretat Social, atès que compleix tots els requisits 
següents: 

 No té treballadors/res 

 No està inscrita al règim de la Seguretat Social 

 

☐ Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

seguretat social, i que aquesta declaració substitueix la presentació dels 

                                                 
1 Si l’última sol·licitud de subvenció s’ha efectuat fa més de 5 anys cal presentar fotocòpia dels documents 

enumerats. 

Nom de l’entitat NIF 

 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 38a5759603b24745b6720f5349db7152001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=38a5759603b24745b6720f5349db7152001


corresponents certificats acreditatius per tractar-se d'una subvenció 
d'import no superior a 3.000€, si fos aquest el cas. 

 

☐ Que està legalment obligada a tributar a hisenda i/o a cotitzar a la 

seguretat social, i que, per tal d'acreditar que es troba al corrent de les 
seves obligacions, adjunta la document següent: 

 Certificació expedida per l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària2 

 Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat 

Social2 

 

☐ Que disposo dels certificats d’inexistència d’antecedents per delictes de 

naturalesa sexual respecte de totes aquelles persones que, en exercici de la seva 

professió, ofici o activitat vinculades a l’objecte d’aquesta subvenció, tinguin 
contacte habitual amb menors d’edat, ja siguin personal contractat de forma 
directa o indirecta o personal voluntari. 

 

☐ Que conec i acompleixo amb les obligacions de transparència obligacions de 

transparència establertes pel títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

☐ Que l’entitat que represento no ha sol·licitat altres subvencions per a la 

mateixa finalitat que aquesta convocatòria.  

(En cas d’haver-ne sol·licitat)  

☐ Que l’empresa a la que represento ha sol·licitat les subvencions següents: 

especifiqueu a quina administració, l'estat de la sol·licitud i l'import sol·licitat: 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 
 
I, perquè així consti, signo aquesta declaració. 

 
 
Corbera de Llobregat, ........... de ....................................de 20.....  

 
 
 

Signatura i segell de l'entitat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 En el cas que es presenti la sol·licitud del certificat, aquest s'haurà d'aportar amb anterioritat a la 

concessió de la subvenció. 
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