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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A AJUTS A LA REHABILITAC IÓ 
 
 Comunitat de propietaris (règim horitzontal)              
 
 Propietaris (propietat compartida o propietari únic)               

 

                
Dades d’identificació del promotor  
 
Nom i cognoms / Raó Social                                               NIF/NIE 
 

 
 
Dades de l’edifici a rehabilitar  
 
Tipus de via Nom de la via                                                         Número  
         

 
Codi Postal Població 

 

 
 
 
Declaro que el promotor de les obres: 
 
1. Es troba al corrent de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social 

imposades per disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament, si s’escau. 

 

2. Que d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions: 

 

 No es troba en cap de les circumstàncies següents: 
 

- Haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

 
- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en 

qualsevol procediment, estar declarat en concurs, estar subjecte a intervenció 
judicial i inhabilitat conforme la llei concursal sense que hagi conclòs el període 
d’inhabilitació.  

 
- Haver donat lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de 

qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 
  

    

    



 
 

      SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat 
d’ aquesta sol·licitud .  
Tot això de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza 
una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat. 
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- Estar sotmès en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, 

d’incompatibilitats 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 públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats 
en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els 
terminis que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries. 

 
- Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 

paradís fiscal. 
 
- Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. 
 
3. Que per a la rehabilitació de l’edifici a dalt esmentat, 

  
He/m demanat o sol·licitat altres ajuts per import de _______________€ i ens 
han    atorgat per  import de _________________€. 

 
No he/m demanat ni he/m obtingut altres ajuts. 

 

Qualsevol modificació de les dades facilitades en el present document s’haurà de 
comunicar per escrit a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

L'incompliment del deure de comunicar la modificació de dades podrà donar lloc, si és 
el cas, a la revocació de l’ajut. 

 
Signatura 

 
 
 
 
Nom i cognoms     Càrrec 
 

____________________________________ _________________________ 
 
Localitat i data 
 
 
_________________________________________________ 
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