6. DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Relativa a les obligacions establertes a la llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència)
Nom i Cognoms del declarant

DNI/NIE/CIF

Que actua en representació de

DNI/NIE/CIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l'activitat o el projecte per al que se sol·licita la subvenció comporta l'exercici de
professions, oficis i/o activitats que impliquen un contacte habitual amb menors d'edat.
Que l'entitat disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les
persones que participen en l'activitat o projecte no han estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Que en el supòsit que es canviï alguna de les persones adscrites a l'activitat o projecte es
compromet a aportar una nova declaració responsable.
Que resto assabentat de l'obligació de comunicar de manera immediata, en relació a les
persones adscrites a l'activitat o projecte, qualsevol cas de condemna per sentència
ferma pels delictes esmentats de la què tingui coneixement.
I per tal que així consti, realitzo aquesta declaració a l'efecte de prendre part en la
convocatòria de subvencions.
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
puguen ser exigides.

Roquetes,

de 2020

El/la president/a o el/la representant legal de l'entitat
(signatura del president/a o apoderat/da i segell de l'entitat o associació)

Signat:
Nom i cognoms:
DNI:
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