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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 
Sota la responsabilitat de la persona física o jurídica a la qual representa, manifesta que reuneix 

els requisits per a ser beneficiària de subvencions públiques, que disposa de la documentació 

que així ho acredita i que es compromet a mantenir aquest compliment durant el període de 

temps inherent a aquesta qualitat de beneficiari. 

Així mateix, complint amb els requisits estipulats a les bases reguladores per a la sol·licitud i 

atorgament de les subvencions municipals, DECLARO que l’activitat empresarial per la qual es 

sol·licita la subvenció:  

 Declaro que per la qual es sol·licita la subvenció, es troba al corrent del pagament de les 

obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb 

l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.  

 Declaro que l’activitat empresarial per la qual es sol·licita la subvenció no està inclosa en cap 

dels supòsits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions (supòsits detallats a Annex I).  

 Declaro que l’activitat empresarial no ha rebut cap sanció, en resolució ferma, per la comissió 

d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb disminució greu o molt  greu en 

matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb 

el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret  

legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 

 Declaro que l’activitat empresarial compleix amb la quota de reserva per a la integració de 

persones amb disminució d’acord amb la Llei 19/1982, de 7 d’ abril, o aplica les mesures 

alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’ abril, i el Decret 246/2000, de 24 de 

juliol. 

 Declaro que l’activitat empresarial no ha realitzat acomiadaments declarats improcedents o 

expedients de regulació de l’ocupació (ERO) en els 3 mesos anteriors a la contractació en la 

categoria i lloc de treball per al qual es realitza la contractació. Queden excloses d’aquest 

supòsit i podran realitzar la sol·licitud, aquelles empreses que hagin pres mesures excepcionals 

en matèria laboral (ERTO) en el marc de la crisi causada per la Covid-19.  

 Declaro que les factures presentades com a justificants, amb l’objecte i detall de la mateixa, 

s’han aplicat a l’activitat subvencionada. 

 Declaro l’autenticitat dels documents presentats en format electrònic.  

 Declaro que l’activitat empresarial a la qual representa ha sol.licitat o preveu sol.licitar, per 

aquest mateix concepte les subvencions següents (no incloure la sol.licitada en aquesta 

convocatòria): 

 

Nom de l’entitat Import 
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- L’import dels ajuts concedits, en cap cas és d’una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, supera el cost de l’actuació a desenvolupar per la persona beneficiària. 
 

- Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament, en el moment de la justificació de la 
subvenció que li sigui atorgada en aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions 
pel mateix exercici i pel mateix concepte. 

 

 
 
 
 

  
I perquè així consti, se signa la present declaración a Sant Joan Despí, el       de                  de 

20  .         

 

Signatura i segell de l’empresa/entitat 

 
 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 
 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.- 
Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Gestió de la promoció i 
dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi. Exercici de drets dels interessats: 
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al 

web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
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ANNEX I: SUPÒSITS PREVISTOS A L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE,  

GENERAL DE SUBVENCIONS  

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions o ajuts públics. 
 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol 
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver 
estat inhabilitats d’acord a la Llei concursal sense que hagi finalitzat el període 
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

 
c) Haver donat lloc, per causa que haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma 

de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

 
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o 

aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun del 
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del govern de 
la nació i dels alts càrrecs de l’administració general de l’estat, de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o 
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa 
autonòmica que reguli aquestes matèries. 

 
e) No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 

 
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís 

fiscal. 

 
g) No trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 

 
h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei general tributària. 

 
i) Les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6   de l’article 4 de la Llei orgànica 

1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

 
j) Les causes que preveu, pel que fa a la prohibició de contractar. L’article  60 del Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de l Llei de 
contractes del sector públic. 

 

 


