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Annex 1 

SOL·LICITUD D’AJUT – BARCELONA ESCOLES+SOSTENIBLES. CURS 201... - 201.... 

El/la qui subscriu sol·licita subvenció a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatòria d’Ajuts per al 

Desenvolupament del Pla d’Acció del programa Barcelona Escoles + Sostenibles, en la modalitat de: 

(marqueu amb una X l’opció corresponent)  

Projecte anual curs ................. 

Projecte triennal .................... 

CENTRE SOL·LICITANT 

NOM DEL CENTRE       

CIF / Codi centre       

Adreça       

Municipi       C.P.       

Telèfon  Fax  

 

Mail 

 
 

Nom del 

representant 
      DNI       

 

 

La persona que actua en nom i representació del centre, DECLARA: 

• Que totes les dades que consten a la sol·licitud presentada, i als documents que l’acompanyen, si 

escau, són certes. 

• Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga 

l’Ajuntament de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i 

atorgar aquestes subvencions. 
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• Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions de conformitat amb 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de 

Barcelona i altres ens municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu 

l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

• Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts de finançament 

específiques d’aquest projecte no supera el cost total del projecte. Que es troba al corrent 

d’obligacions tributàries amb l’AEAT i no te pendent d’ingrés cap reclamació per deutes vençuts amb 

la Seguretat Social 

• Que respecte a la documentació administrativa a presentar: (marqueu amb una X l’opció corresponent) 

Les fotocòpies compulsades dels següents documents ja han estat presentades en qualsevol de 

les cinc convocatòries anteriors dels Ajuts Barcelona Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) 

i no han sofert cap modificació: 

CIF del centre Document acreditatiu de l’autorització 

d’obertura del centre 

DNI/NIF de la persona signant de 

la sol·licitud i/o representant del 

sol·licitant 

 

Document que acredita la capacitat legal 

del representant de l’entitat ( nomenament) 

La persona signant de la sol·licitud està en possessió dels documents assenyalats, i els presentarà 

en el cas de concessió de la subvenció en el termini de 10 dies hàbils des de les publicació de 

l’atorgament provisional. 

La no presentació de la documentació en el termini establert comportarà la denegació de la subvenció. 

 

• Que respecte al compte bancari on s’haurà d’efectuar l’ingrés en el cas de resultar beneficiari de 

l’ajut sol·licitat:  

(marqueu amb una X l’opció corresponent) 

Les dades bancàries han estat aportades anteriorment a l’Ajuntament de Barcelona i no han 

sofert modificacions.  

Les dades bancàries han estat aportades anteriorment a l’Ajuntament de Barcelona però han 

sofert modificacions i no són vàlides actualment.  

Les dades bancàries no han estat aportades anteriorment a l’Ajuntament de Barcelona. 

La no presentació de la documentació administrativa en el termini establert comportarà la denegació de la subvenció. 
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• Només per a centres públics que encara no comptin amb NIF 

El centre no compta encara amb NIF propi, raó per la qual es manifesta el coneixement i 

acceptació de que la tramitació i, si s’escau l’atorgament de la subvenció, es farà, amb caire finalista, 

a favor del Consorci d’Educació de Barcelona. 

El Consorci d’Educació de Barcelona gestionarà el traspàs de l’ajut concedit cap al centre sol·licitant. 

• Que respecte al règim d’IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació 

(marqueu amb una X l’opció corresponent) 

El centre NO té activitat subjecta a IVA i, per tant, no es troba en situació de recuperació de 

l’esmentat import. 

El centre té activitat subjecta a IVA i, si s’escau, en el moment de presentar la justificació de la 

subvenció atorgada, farà una declaració sobre el percentatge d’IVA aplicable per a l’exercici dels 

desenvolupament del projecte subvencionat. 

• Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d’atorgament, accepta la 

subvenció en el cas que li sigui atorgada. 

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d’aquesta 

declaració responsable és motiu d’exclusió de la sol·licitud, així com de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el 

cas que li sigui atorgada, sense perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les 

responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la 

declaració. 

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l’incompliment dels requisits 

exigibles d’acord amb la legislació vigent per a l’obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, 

sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides. 

 

I perquè així consti, signo la present declaració. 

Barcelona, a ........ .......................................... 

 

 

Signatura del representant i segell del centre 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les vostres dades personals seran incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament 

de Barcelona, amb la finalitat de gestionar de forma multicanal el servei d’informació i l’atenció a les persones que 

contacten amb aquest Ajuntament o fan ús de serveis municipals. Les dades recollides també poden ser incorporades 

en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas, la relació i les 

finalitats dels quals es poden consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats. No se cediran dades a tercers, excepte quan ho 

requereixi la mateixa tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 1, 

08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”. 


