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ANNEX 2 de la sol·licitud de subvenció 

A2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Nom i cognoms…………………………………..................……..................................…….............................…, 

amb DNI…………….......………………, com a  representant legal de l’associació, entitat, grup o col·lectiu 

........................................................................................................................................., sota la meva responsabilitat 

 

DECLARO 

a) Que les activitats per a les quals l’associació, entitat, grup o col·lectiu sol·licita la subvenció es realitzen 

sense afany de lucre. 

b) Que es compromet a complir l’objectiu, executar el projecte/activitat per al qual demana la subvenció i a 

complir les condicions imposades per atorgar-la. 

c) Que realitza les activitats en el terme de Lliçà d’Amunt, o fora en el cas que es consideri d’interès per a la 

projecció exterior del municipi. 

d) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social 

i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

e) Que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, que impossibiliten ser beneficiari de la subvenció. 

f) En el cas d’haver obtingut, sol·licitat o previst sol·licitar altres ajuts per a la mateixa finalitat: 

Que ha obtingut, sol·licitat o que preveu sol·licitar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt o a altres administracions 
públiques o entitats privades, altres subvencions, i que es compromet a comunicar a l’Ajuntament en el 
moment de la justificació les que obtingui en el futur: 
 
Nom de l’administració o entitat atorgant Import 

  
  

 
g) En el cas d’entitats legalment constituïdes (associacions o entitats):  

Que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el que disposa la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i que la pòlissa està 
a disposició de l’Ajuntament per si en calgués una còpia. 
 

h) Només per a entitats esportives federades :  

Que l’entitat està al corrent de pagament de la temporada anterior de les quotes corresponents a la 
federació esportiva a la qual pertany, fet que s’acredita mitjançant l’aportació del document que es 
detalla:...................................................................................................................................................................... 

 
 
Lliçà d’Amunt, ............... d  ............................. de 20........ 
 
 
Signatura del representant 

 

 

Segell de l’entitat 
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