ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE

NOM I COGNOMS
DNI
Actuant en nom propi o en representació de l’empresa/negoci:

NOM EMPRESA
NIF/CIF
Ocupant el càrrec en l’empresa o negoci de
i amb poder suficient per a representar l’empresa/negoci i comprometre’s en nom d’aquesta.
Com a sol·licitant i sota la meva responsabilitat, declaro:
- Que l’empresa té menys de 50 persones treballadores.
- Que l’empresa té seu d’atenció al públic (establiment) en el terme municipal de Tarragona i que ve
desenvolupant la seva activitat dins dels epígrafs que preveuen les bases reguladores del bons Tgn de la
campanya Som ciutat Bons Tgn.
- Que s'està donat d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors i, si fos el cas, en l'impost sobre
activitats econòmiques (IAE), sota l’epígraf de l'activitat exercida.
- Que l’empresa no està incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Que l’empresa està al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament i que no té cap deute contret amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Qualsevol situació d’impagament en aquest sentit és degut a l’existència d’una resolució de pròrroga,
moratòria o qualsevol altre condició especial i l’empresa o entitat està en disposició d’acreditació quan li sigui
sol·licitat a efectes de verificació i control.
- Que l’empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions.
- Que l’empresa comunicarà qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i
reintegrarà els fons rebuts en el cas que no es compleixin de les bases reguladores o en cas que sigui
necessària la corresponent renúncia.

- Que l’empresa compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del
dret comunitari europeu, i en particular la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínims (Reglament
(UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013, que desenvolupa els articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la UE), segons la qual la beneficiària no podrà rebre més de 200.000 EUR en concepte de
mínims durant un període de tres anys.
- Que l’empresa té l’activitat econòmica legalment autoritzada per l’Ajuntament de Tarragona.
- Que l’empresa disposa de declaració censal a l’Agència Tributària (model 036 o 037).
- Que l’empresa no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria
d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i
salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
- Que l’empresa no és administració pública, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el cas que
sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels membres del seu
màxim òrgan de govern són de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
- Que l’empresa no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
- Que l’empresa compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició que estableixen els articles
90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.
- Que l’empresa disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals amb el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament
dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per al Llei 54/2003,
de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Que l’empresa compleix amb l’establert a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes.
- Que l’empresa respecta el dret a l’accessibilitat per a persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014,
de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Que l’empresa respecta la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
- Que l’empresa compleix amb el què estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals
suposin l'accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la
prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
- Que l’empresa compleix la normativa sobre propietat intel·lectual.
- Que l’empresa dona compliment de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i s’adhereix al codi ètic que figura com a annex a l’Acord de Govern
GOV/85/2016, de 28 de juny.
- Que l’empresa compleix amb qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-li.
- Que l’empresa assumeix el compromís de destinar l’import atorgat a la finalitat previstes en les bases del
programa de Bons de descompte per al comerç local de Tarragona.

Tarragona, a _______de _______ de 2021

_________________________________________
(Nom i cognoms)
Signatura
NOTA: s’admetrà tant el format de signatura digital com signatura manual

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Ajuntament de Tarragona.
Finalitat: Inscripció i gestió a la Campanya Som Ciutat Bons Tarragona (“COMPREM A TARRAGONA”).
Legitimació: Consentiment de l’interessat i compliment de competències municipals
Drets: Per exercir els drets d’accés, limitació, rectificació, oposició, supressió i portabilitat, podeu dirigir a
l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, presencialment o per correu ordinari (Rambla Nova, 59, 43003
Tarragona), una sol·licitud, adjuntant-hi una còpia del vostre DNI, o podeu formalitzar el tràmit específic de la
Seu Electrònica, “Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals”.
Informació addicional: Per a més informació sobre el tractament de dades podeu consultar
https://www.tarragona.cat/politica-privacitat.

