Ajuntament de Peralada
ANNEX II. Model de declaració responsable
En/na ___________________________________________________________________
amb DNI número _______________________________________, com a representant
legal
de
l’entitat
__________________________________________________________________
DECLARA RESPONSABLEMENT:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten es
corresponen a la realitat.
Que no ha sol·licitat altres ajuts o subvencions per al mateix projecte o d’altres
administracions públiques (en cas contrari, fer-les constar en el pressupost del
projecte/activitat), així mateix, es compromet a comunicar a l’Ajuntament les que
s’obtinguin en el futur.
Que reuneix els requisits establerts a la convocatòria.
Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat
amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es
troba al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions.
Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que es compromet al compliment de les condicions imposades en les bases per
l’atorgament de la subvenció.

a

Que es compromet a aportar qualsevol documentació complementària que li requereixi l’
Ajuntament de Peralada, així com a comunicar els canvis que es puguin produir en la
documentació aportada.
Que es compromet a justificar, en el termini establert a les bases, l’aplicació dels fons
rebuts a les finalitats pels quals han estat concedits, d’acord amb allò establert a les bases
reguladores i a l’article 30 de la Llei 38/2003 i 69 i ss del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003.
Peralada, .... de ......................... de 2018

Signatura sol·licitant

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i
oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).
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