ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

SOL·LICITANT:

CIF/NIF:

Declar sota la meva responsabilitat que:

1. Complesc les obligacions establertes a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1
de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.
2. La documentació que adjunt a la sol·licitud és veraç.
3. No estic incurs en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de
conformitat amb la normativa aplicable.
4. Dispòs de l’organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l’activitat
objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.
5. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat,
i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
6. En cas d'empresa, complesc la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.
7. Declar que: (seleccionau l'opció que correspongui)
NO he sol·licitat ajuda o subvenció a cap altra institució, pública o privada, nacional o
estrangera, relacionades amb la sol·licitud.
●

SÍ que he sol·licitat ajuda o subvenció per a aquesta activitat a les entitats següents:
Entitat:
Import:

€

●

Concedida

Denegada

Pendent resolució

€

●

Concedida

Denegada

Pendent resolució

€

●

Concedida

Denegada

Pendent resolució

Entitat:
Import:
Entitat:
Import:
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Segons l'article 28 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, s'entén que s'atorga el
consentiment per a la consulta de les dades esmentades a sobre.
En cas contrari, si NO es dona el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent:
No don el meu consentiment perquè es consultin les dades esmentades i aport les dades i
certificats requerits per a la sol·licitud.
Perquè quedi constància de tot el que he declarat, sign aquest document:
Data (dd/mm/aaaa):
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Signatura del sol·licitant:
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