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Convocatòria 2017-2018  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 

DADES PRESIDENT/A o SECRETARI/ÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I  NOM: DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS): CIF: 

ADREÇA (C/, PL., AV...): 

NÚM. o KM:  BLOC: ESC.: PIS: PORTA: 

CÀRREC QUE OCUPA EN L’ENTITAT:           PRESIDENT/A                        SECRETARI/ÀRIA 

 

 
DECLAR sota jurament/promesa, que l’entitat que represent: 

 

1. Està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma i l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent. 

2. No es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques ni cap 
procediment sancionador. 

3. No es troba incursa en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiaria, assenyalades 
als apartats 2 i 3 de l’art.13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

4. No s’han modificat els documents acreditatius vigents al RMEC. 

 

De conformitat amb el que disposa l’art. 22.4 del R.D. 887/2006, de 21 de juliol, la presentació de la 
sol·licitud de subvenció implica l’autorització del sol·licitant a l’òrgan competent per a l’obtenció de 
forma directa de l’acreditació de les circumstàncies previstes als arts. 18 i 19 del mateix R.D. mitjançant 
certificats telemàtics excepte que, expressament, no s’autoritzi per part de l’interessat la realització 
d’aquesta tramesa. En aquest cas, s’hauran de presentar les certificacions que acreditin el compliment de 
les obligacions esmentades. 

 
 
 
 

Palma,…… d…………………….... de ................ 
(signatura i segell de l’entitat) 
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