ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ELS REQUISITS I LES OBLIGACIONS DELS
BENEFICIARIS
DECLARANT
DNI/NIE

Nom

Llinatges
Data de naixement (d/m/a)
Adreça electrònica
Codi postal

Localitat

Municipi

Comunitat autònoma

País

Telèfon:

Fax

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatges
Data de naixement (d/m/a)
Adreça electrònica
Codi postal

Localitat

Municipi

Comunitat autònoma

País

Telèfon

Fax

Mitjà d’acreditació de la representació

Reanúm.

Altres

DECLAR:
Que totes les dades que figuren en la sol·licitud ien la documentació són certes.
Que som titular de l’habitatge objecte de rehabilitació.
Que no incorr en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Que no he estat beneficiari d’altres ajudes amb similar objecte.
Que no he rebut cap altra ajuda pública per a la mateixa finalitat ni he estat proposat beneficiari de la
convocatòria de subvenció de façana 2021.
Que he de destinar l’import íntegre de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat.
Que m’he de sotmetre a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control
financer dels òrgans competents i que he d’aportar tota la informació que se’m requereixi.
Que he de comunicar a l’òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que
afecti algun dels requisits que s’exigeixen per concedir la subvenció.
Que em compromet a complir les condicions i els requisits de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions.
Que autoritz l’òrgan instructor que comprovi d’ofici que em trob al corrent de les obligacions tributàries amb
la hisenda autonòmica i estatal, i amb la seguretat social.
Que sé que en cas de falsedat en les dades o en la documentació aportada, o d’ocultació d’informació, de
les quals es pugui deduir intenció d’engany en benefici propi o aliè, puc ser exclòs/exclosa d’aquest
procediment i objecte de sanció. Així mateix, si escau, els fets s’han de posar en coneixement del ministeri
fiscal per si poden ser constitutius d’il·lícit penal.
,

[signatura]

de

de 2022

