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SOL·LICITUD CONCURS DE COBERTES VERDES 

 

Sol·licitud  

Qui subscriu sol·licita participar al concurs de cobertes verdes per tal d’obtenir la subvenció que ofereix 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida d’acord amb la convocatòria de subvenció 
publicada al BOPB en data 11/07/2017, en els termes següents:  

 

1. Dades sol·licitant 

Nom i cognoms                                                                           DNI: 

Raó social:                                                                          NIF:                    

Telèfon:                               Correu electrònic: 

Domicili :   

2. Dades de l’edifici o immoble on es proposa la ub icació de la coberta verda 
 

Tipus de via          Nom de la via                                                          Número   Codi postal 
 
 
3. Declaració responsable del sol·licitant: 

 

Nom i cognoms del representant legal:                                                                   DNI:  

 

Declaro:  

Que en relació a les obres objecte d’aquesta sol·licitud: 

1. No hem demanat o hem obtingut cap ajut d’altra administració per a la instal·lació de la coberta 
verda. 

2. Que la persona jurídica que represento està al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament, resta d’Administracions i amb la Seguretat Social.  

3. Que totes les dades que consten a la sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.  
4. Que la persona jurídica que represento 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 a sol·licitar i atorgar aquests ajuts. 

5. Que, d’acord amb les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, no em trobo en cap de les circumstàncies següents: 
- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment, 
estar declarat en concurs, estar subjecte a intervenció judicial o inhabilitat conforme a 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 
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celebrat amb l’Administració. 
- 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 sentència ferma o resolució administrativa ferma amb la pèrdua 
de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics segons la Llei de subvencions i/o la Llei 
General Tributària. 
 

4. Designa i accepta: 

Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de 
correu electrònic (@): ................................................................... 

 

5. Autorització 

Autoritza l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i a l’Ajuntament de Barcelona, per 
efectuar les consultes necessàries a les altres Administracions Públiques amb la finalitat de comprovar 
les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a l’atorgament de la subvenció. 

Per tot això, als efectes d’allò que preveu l’art.24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, signo la present 
declaració i SOL·LICITO participar al concurs de cobertes verdes. 

 

Barcelona,         de                               del 2017  

 

SIGNATURA  

 

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 persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o 
reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens 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. 

Informació relativa a protecció de dades 

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 s’incorporaran en fitxers automatitzats de titularitat municipal amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. 
Podeu exercir 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. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d'11 de juliol, us 
indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de 
comunicar-vos aspectes sobre la vostra sol·licitud de subvenció. 


