
ANNEX 3 
 
 

DECLARACIONS RESPONSABLES 
 

 

Dades de l’empresa i/o autònom  
Raó Social/Nom i Cognoms 

 

CIF/NIF 

 
 

Dades de la persona representant 
Nom i Cognoms 

 

DNI/NIE 

 
 

Actuant en nom i representació de l'empresa sol·licitant, i sota la meva responsabilitat, 
 

DECLARO: 
 

1. Que l’empresa i/o persona sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 
 

2. Que l’empresa i/o persona sol·licitant compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret 
comunitari europeu. 

 
3. Que l’empresa i/o persona sol·licitant, desenvolupa una activitat econòmica i esta en tramitació o en possessió dels permisos exigibles 

relatius a l’activitat. 
 

4. Que l’empresa i/o persona sol·licitant no té deutes per cap concepte amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès ni amb l'Ajuntament del 
municipi on està radicada. 

 
5. Que l’empresa i/o persona sol·licitant està al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i 

les obligacions davant la Seguretat Social. 
 

6. Que l’empresa i/o persona sol·licitant no ha estat sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions. 
 
7. Que l’empresa i/o persona sol·licitant no simultanieja l’activitat econòmica amb qualsevol altre activitat per compte d’altre. 

 
8. Que l’empresa i/o persona sol·licitant comunicarà qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i 

reintegrarà els fons rebuts en el cas del no acompliment de les bases reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia. 
 

9. Que l’empresa i/o persona sol·licitant participaran amb una assistència mínima del 80% a la formació obligatòria. 
 

10. Que l’empresa i/o persona sol·licitant conservarà els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

 
11. Que l’empresa i/o persona sol·licitant disposa d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a 

aquesta convocatòria. 
 

12. Que l’empresa i/o persona sol·licitant disposa d’un compte bancari. 
 

13. Que l’empresa i/o persona sol·licitant: 
 

 No ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el que estableixen les normatives 
reguladores.  

  

 Ha sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte: 
 

Concepte d'ajut o subvenció Quantia 
Administració o 

entitat concedent 
Any Situació actual (1) El finançament és (2) 

  €         

  €         

TOTAL €         
 

(1) Situació actual: pendent, aprovada, etc. 
(2) Respecte a la subvenció sol·licitada, el finançament de l'ajut pendent o aprovat pot ser total o parcial, directe o indirecte. 

 
Barberà del Vallès,  de/d’  de 201__ 

 
La persona sol·licitant o representant 


