
  Subvencions Activitats Esportives  2020-2022 
 

Annex 4 - Declaració Jurada 
 
El/la Sr./a ________________________________ amb DNI/NIE ________________, actuant 

en nom i representació de l’entitat/associació _____________________________ com  

a (càrrec que ocupa a la Junta directiva) _________________________________________ . 

 
DECLARA:  
 
Sota la seva responsabilitat, que l’entitat a la que representa no està en cap de les 
circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de 
subvencions i el RD. 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament que disposa 
de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir aquesta situació durant 
el període d’execució del/dels projecte/s presentat/s, pel qual o els quals es demana la present 
subvenció. 
 
També, DECLARA: 
 

1. Que l’entitat a la què representa es troba al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i de Seguretat Social. 

 
2. Que l’entitat està inscrita l’entitat al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria 

General de l’Esport o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya i al 
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

 
3. Que ha justificat les subvencions rebudes per aquesta institució durant el darrer any.  

 
4. Que accepta les condicions de la convocatòria i les Bases que regeixen aquest procés 

de Subvencions i publicades al BOP de Barcelona.  A més l’entitat perceptora i 
sotasignat accepta la subvenció que li pugui ser atorgada.  

 
5. Que, en cas de rebre una subvenció, aquesta serà destinada a l’objecte pel qual es 

solꞏlicita i que es sotmet a les actuacions de comprovació i control financer que 
l’Ajuntament consideri necessàries.  

 
6. Que, en cas de rebre una subvenció de l’Ajuntament per la present convocatòria, farà 

constar, en tots el materials de difusió i publicitat del projecte subvencionat la frase 
“Amb el suport de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

 
7. Que totes les dades i declaracions expressades en la present solꞏlicitud, així com tota 

la documentació lliurada,  s’ajusten a la realitat de l’entitat i són rigorosament certes.  
 

8. Que en cas de suspensió de l’activitat programada objecte de subvenció, l’entitat 
renunciarà a la subvenció concedida o, en tot cas, demanada.  

 
 
Santa Coloma de Gramenet, a ___ de/d’ ____________ de 20__ 
 
(signatura de la persona que solꞏlicita i segell de l’entitat) 
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