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ANNEX 2 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I 
D’ALTRES REQUISITS EXIGITS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE 
BENEFICIARI/A 
____________________________________________________________________ 

Representant legal:  Pare    Mare    Tutor/a     

(indiqueu el que correspongui) 

 
Dades d’identificació del/la representant legal: 
 

Cognoms i nom 

           

NIF 

        

Adreça                       Núm. Pis 

                                       

Municipi  

      

Codi postal  

      

Comarca 

      

Telèfon 

      

 Adreça electrònica  

      

Cognoms i nom de l’alumne/a (en cas de no ser el mateix peticionari) 

           

 

1.- Declaro de manera expressa i responsable:  
(Marqueu l’opció que correspongui) 
 

 Estar exempt d’obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). 
 

 En la data que s’indica, estar al corrent de les obligacions tributàries amb 

l’AEAT i amb la TGSS, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 
24 del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 
 

• Que compleixo els altres requisits exigits a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, per obtenir la subvenció que es sol·licita. 

  

• Comprometre’m a complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en 
l’acord de concessió i acceptar, en cas d’incompliment, que aquesta circumstància 
doni lloc al reintegrament de la beca a la Diputació de Tarragona. 
 

• Que no he rebut cap altre ajut que sigui incompatible amb la beca sol·licitada a 
la Diputació de Tarragona. 
 

• Comunicar a la Diputació de Tarragona l’obtenció d’altres beques, ajuts o 
ingressos, incompatibles amb la beca sol·licitada, concedits per un altre organisme 
o ens, ja sigui públic o privat.  
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2.- Autoritzo la Diputació de Tarragona:   
 

 A sol·licitar de l’AEAT i de la TGSS les dades relatives al compliment 

d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

 A sol·licitar de l’AEAT el nivell de renda dels membres de la unitat familiar que 

consten a l’Annex 1- Sol·licitud 
 
Als efectes exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts a la 
convocatòria: Beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de 
Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona, curs 2020/2021. 
 
I expressament a la Diputació de Tarragona a la compensació econòmica 
automàtica dels possibles deutes pendents amb aquesta corporació o amb els seus 
organismes autònoms. 
 
I, perquè consti així, signo aquesta declaració. 
 
..............................., ......... de ................................ de 2021 
 


