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ANNEX 1: FORMULARI DE SOL·LICITUD  
AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN EL MARC DEL COMPROMÍS DE BARCELONA PEL CLIMA 
 
1. Dades de l’entitat sol·licitant: 
 
Nom de l’entitat: 
 
NIF:  Adreça de la seu social: 
 
Municipi:  C.P. 

Telèfon mòbil o fix: Correu electrònic: 

2. Dades bàsiques del projecte: 
 
Títol: 
 
Organitzacions que formen part de l’agrupació (cada organització haurà d’aportar el document de declaració responsable d’entitat no líder 
degudament signat) 
 

NIF entitat Nom Entitat 
  
  
  
  

 
3. Declaració responsable de la persona representant: 
 
Nom i cognoms: 
 
NIF:                                               Càrrec que ocupa a l’entitat: 
 
Telèfon mòbil o fix:                                                        Correu electrònic: 
 
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 
col·laboració sol·licitada. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre 
General de l’Ajuntament: Pl. Sant Miquel, 4. 08002 Barcelona. 
 
Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, de 11 de juliol, us indiquem que en 
informar el camp email o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de comunicar-vos aspectes sobre la 
vostra sol·licitud de col·laboració. 
 
La persona que signa DECLARA: 
 
 Que ostenta el càrrec de president/a entre les funcions del/de la qual hi figura la presentació d’aquesta sol·licitud i la 

signatura de convenis de col·laboració administratius. En cas de no ser el president/a, la persona que actua en nom i 
representació disposa de poders o autorització atorgats al seu favor que el/la faculta per a la presentació d’aquesta 
sol·licitud. 

 Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini 
en què sigui requerida a l’efecte per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i en els documents que l'acompanyen, són certes. 
 Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes 

en què li sigui aplicable. 
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 Que comunicarà a l'Ajuntament de Barcelona i de la forma i en el moment que es determini, d’acord amb la Llei19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. 

 
 Que ha justificat en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves 

entitats municipals. 
 Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o 

tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de 
dones i homes. 

 Que c o m p l e i x  la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 Que l’entitat és signant del Compromís ciutadà per la Sostenibilitat. 
 Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda 

Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. 
 

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del 
compliment de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la 
seva identitat i compulsa automàtica de les dades facilitades amb la DGP. En el cas que l’entitat sol·licitant vulgui denegar el consentiment 
de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics haurà de marcar la següent casella        , les entitats 
beneficiàries hauran de presentar  els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució provisional 
de la concessió. 

 
 Que s’utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l’adreça de correu electrònic indicada en aquest document de 

sol·licitud. 
 Que cedeix els drets de reproducció i comunicació pública del projecte de forma no exclusiva a l’Ajuntament de 

Barcelona. Els esmentats drets podran ser exercits per l’Ajuntament de Barcelona en tot el món, durant el termini de temps 
màxim previst per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial i per a qualsevol modalitat d’explotació, inclosa la seva 
explotació per mitjans electrònics, telemàtics, a distància, presencial, o de qualsevol altre tipus. L’entitat garanteix que el 
projecte presentat no incorpora continguts en què existeixen drets de propietat intel·lectual de tercers o dades de caràcter 
personal. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona en relació a possibles reclamacions de tercers. 

 Que serà la representant de l’agrupació d’organitzacions que presenten aquesta sol·licitud. 
 Que no lidera més d’un projecte d’aquesta convocatòria. 
 Que distribuirà a la resta de membres de l’agrupació l’import de la subvenció atorgat segons la distribució presentada al 

document 3 d’aquesta convocatòria. 
 
I perquè així consti, signo la present declaració 
 

Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
Segell de l'entitat Signatura de la persona que disposa de poders autorització 

per fer-ho. 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE ENTITAT NO LÍDER 

1. Dades de l’entitat 
 
Nom de l’entitat: 
 
NIF:  Adreça de la seu social: 
 
Municipi:  C.P. 

Telèfon mòbil o fix: Correu electrònic: 

2. Declaració responsable de la persona representant: 
 
Nom i cognoms: 
 
NIF:                                               Càrrec que ocupa a l’entitat: 
 

La persona que signa DECLARA:  

 Que ostenta el càrrec de president/a entre les funcions del/de la qual hi figura la presentació d’aquesta sol·licitud i la signatura 
de convenis de col·laboració administratius. En cas de no ser el president/a, la persona que actua en nom i representació 
disposa de poders o autorització atorgats al seu favor que el/la faculta per a la presentació d’aquesta sol·licitud. 

 Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en 
què sigui requerida a l’efecte per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes. 
 Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en 

què li sigui aplicable. 
 Que ha justificat en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves 

entitats municipals.  
 Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 Que comunicarà a l'Ajuntament de Barcelona i de la forma i en el moment que es determini, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. 

 Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o 
tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de 
dones i homes. 

 Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda 
Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar.  
 
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del 
compliment de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per a la verificació de la 
seva identitat i compulsa automàtica de les dades facilitades amb la DGP. En el cas que l’entitat sol·licitant vulgui denegar el consentiment 
de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics haurà de marcar la següent casella        , les entitats 
beneficiàries hauran de presentar  els certificats corresponents durant el període de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució provisional 
de la concessió. 

 
 Que cedeix els drets de reproducció i comunicació pública del projecte de forma no exclusiva a l’Ajuntament de Barcelona. Els 

esmentats drets podran ser exercits per l’Ajuntament de Barcelona en tot el món, durant el termini de temps màxim previst per 
la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial i per a qualsevol modalitat d’explotació, inclosa la seva explotació per 
mitjans electrònics, telemàtics, a distància, presencial, o de qualsevol altre tipus. L’entitat garanteix que el projecte presentat no 
incorpora continguts en què existeixen drets de propietat intel·lectual de tercers o dades de caràcter personal. En tot cas, 
s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona en relació a possibles reclamacions de tercers. 
 

I perquè així consti, signo la present declaració 
Barcelona,  

 
 
 
Segell de l'entitat Signatura de la persona que disposa de poders autorització 

per fer-ho. 
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