
   

         
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE LA 
SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

PER A L’AUTOCONSUM 2023 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de la 
persona sol·licitant 

      DNI       

 
DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
1. Que reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 

b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en 
qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi 
finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de 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 dels 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 Publiques, 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) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal.  

g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 

h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General 
de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres 
en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en 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. 



   

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat 
en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en 
virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.  

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de 
la subvenció. 

3. Que reuneix els requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària previstos 
en la present convocatòria. 

4. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts. 

5. Que ha sol·licitat i/o obtingut subvencions o altres ingressos per la mateixa finalitat, i 
que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el 
moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, 
l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa finalitat. 

ENTITAT CONCEDENT CONVOCATÒRIA OBTINGUDA 

             Si  No  No ho sé 
      

             Si  No  No ho sé 
      

             Si  No  No ho sé 
      

             Si  No  No ho sé 
      

             Si  No  No ho sé 
      

 

6. Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a cedir les dades personals 
necessàries per a què es dugui a terme la publicació de la concessió de la subvenció 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones i Butlletí Oficial de la Provincia de 
Barcelona, si fos el cas. 

I, perquè així consti, signo aquest escrit a: 

  
                                       el/l’        de                               de 20     .  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades 
facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant 
Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551 i adreça de correu-e  ajuntament@svh.cat. Pot contactar amb el delegat de protecció de 
dades en dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals 
proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 
La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les administracions 
públiques amb competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. 
Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació 
sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com 
presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú. 

     He llegit la informació bàsica sobre la Protecció de dades 

Signatura del/de la sol·licitant 
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