
Núm. d’expedient:  

Projecte  cofinançat  pels  fons  procedents  del  Pla  de  Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

Objecte:  

En/Na     (noms i cognoms), DNI

com a    (càrrec)  de
l'entitat/

empresa   amb NIF , i

domicili fiscal en , en la condició de

gerent  /  director  /  ...,  beneficiària  indirecte

d’ajudes  finançades  amb  recursos  procedents  del  Pla  de  Recuperació,

Transformació i Resiliència (PRTR), que participa com a contractista.

A.- MANIFESTO, sota la meva responsabilitat, que l’empresa a la qual represento es

compromet a:

1. Adoptar, en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals,

les mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes

d'interès,  comunicant  en  el  seu  cas  a  les  autoritats  que  procedeixi  els

incompliments observats.

2. Respectar, atenent al contingut del PRTR, els principis d’economia circular i evitar

impactes negatius significatius en el medi ambient (“DNSH” per les seves sigles en

anglès “do no significant harm"),  i  en el seu cas l’etiquetatge climàtic i  digital,  en

l'execució  de  les  actuacions  portades  a  terme  en  el  marc  del  Pla  esmentat,  i

manifesta que no incorre en doble finançament i que, en el seu cas, no li consta risc

d’incompatibilitat amb el règim d’ajudes d’Estat.

B.- DECLARO,  sota la  meva responsabilitat,  que l’empresa a la  qual  represento

coneix la normativa que és d'aplicació, i en particular el següent:

1. Que a efectes d’auditoria i control de l’ús de fons en relació amb les mesures

destinades a l’execució  de reformes i  projectes d’inversió  en el  marc del  pla de

recuperació i  resiliència,  l’Ajuntament  de Sant  Boi  de Llobregat  es compromet a



obtenir un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades

única, les categories harmonitzades de dades següents:

a) El nom del perceptor final dels fons.

b) El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels

fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o

nacional en matèria de contractació pública.

c) Els  noms,  cognoms  i  dates  de  naixement  dels  titulars  reals  del

perceptor dels fons o del contractista, segons es defineix a l’article 3,

punt  6,  de  la  Directiva  (UE)  2015/849  del  Parlament  Europeu  i  del

Consell (26).

d) Una llista de mesures per a l’execució de reformes i projectes d’inversió en

el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l’import total del

finançament públic de les esmentades mesures i que indiqui  la quantia

dels fons desembossats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la

Unió.

2. Que les dades personals  esmentades a l’apartat  anterior  només seran tractades

pels  Estats  membres  i  per  la  Comissió  a  efectes  i  durada  de  la  corresponent

auditoria de l’aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control

relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l’aplicació dels acords a què

es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment

d’aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l’article 319 del TFUE, el

Mecanisme estarà subjecte a la presentació d’informes en el marc de la informació

financera  i  de  rendició  de  comptes  integrada  a  què  es  refereix  l’article  247  del

Reglament  Financer  i,  en  particular,  per  separat,  en  l’informe  anual  de  gestió  i

rendiment.

Conforme al marc jurídic exposat, manifesta accedir a la cessió i tractament de les

dades amb les finalitats expressament aquí relacionades.

C.- DECLARO, sota la meva responsabilitat, que l’empresa a la qual represento

compleix el següent:

A.  Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  el  mateix  no  ocasionen  perjudici

significatiu als següents objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament



(UE)  2020/852  relatiu  a  l’establiment  d’un  marc  per  a  facilitar  les  inversions

sostenibles  mitjançant  la  implementació  d’un  sistema  de  classificació  (o

«taxonomia») de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles:

1 Mitigació del canvi climàtic.

2 Adaptació al canvi climàtic.

3 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.

4 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclat de residus.

5 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.

6 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

B. Les activitats s’adeqüen, en el seu cas, a les característiques i condicions fixades

per a la mesura i submesura del Component i reflectides en el Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència.

Destacant l’especificat a l’informe sobre actuacions prèvies, apartats 2.a i 2.b.

C.  Les  activitats  que  es  desenvolupen  en  el  projecte  compliran  la  normativa

mediambiental vigent que resulti d’aplicació.

Entre d’altres l’especificat a l’informe sobre actuacions prèvies, apartats 2.c.

D. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al seu finançament pel

Pla conforme a la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi de «no causar un

perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i

Resiliència (2021/C 58/01)32, a la Proposta de Decisió d’Execució del Consell

relativa a l'aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya 33 i

al seu corresponent Annex 34.

1. Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que

impliquen l’extracció de petroli o gas natural, degut al perjudici a l'objectiu de

mitigació del canvi climàtic.

2. Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització

ulterior  dels  mateixos,  excepte  els  projectes  relacionats  amb  la  generació

d’electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com la infraestructura de transport i

distribució connexa, que compleixin les condicions establertes en l’Annex III de la



Guia Tècnica de la Comissió Europea.

3. Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d’emissió de la UE

(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos d’efecte

hivernacle  que  aniran  a  provocar  no  se  situaran  per  sota  dels  paràmetres  de

referència  pertinents.  Quan  es  prevegi  que  les  emissions  de  gasos  d’efecte

hivernacle  provocades  per  l’activitat  subvencionada  no  van  ser  significativament

inferiors als paràmetres de referència, s’haurà de facilitar una explicació motivada al

respecte.

4. Compensació dels costos indirectes del RCDE.

5. Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradors, aquesta exclusió

no  s’aplica  a  les  accions  en  plantes  dedicades  exclusivament  al  tractament  de

residus  perillosos  no  reciclables,  ni  en  las  plantes  existents,  quan  les  accions

esmentades tinguin per objecte augmentar l’eficiència energètica, capturar els gasos

d’escapament pel seu emmagatzemament o utilització, o recuperar materials de les

cendres d’incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la

capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva

vida útil; aquestes particularitats hauran de justificar-se documentalment per a cada

planta.

6. Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic, aquesta

exclusió  no  s’aplica  a  les  accions  en  plantes  de  tractament  mecànic-biològic

existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar la seva eficiència

energètica  o el  seu recondicionament  per  a operacions de reciclatge de residus

separats, com a compostatge i  la digestió  anaeròbia de biorresidus,  sempre que

aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus

de les  plantes  o  a  una prolongació  de la  seva vida  útil;  aquestes particularitats

s’hauran de justificar documentalment per a cada planta.

7. Activitats en les que l’eliminació al llarg termini de residus pugui causar danys

al medi ambient.

E.  Les activitats que es desenvolupen no causen efectes directes sobre el  medi

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals

aquells  que  poguessin  materialitzar-se  després  de  la  seva  finalització,  un  cop



realitzada l’activitat.

L’incompliment d’algun dels requisits establerts en la present declaració donarà lloc

a  l’obligació  de  tornar  les  quantitats  percebudes  i  els  interessos  de  demora

corresponents.
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