2T. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i Cognoms del declarant

DNI/NIE/CIF

Que actua en representació de

DNI/NIE/CIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que no estic inclòs/a en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, que impedeixin obtenir la condició de persona
beneficiària de subvencions públiques, entre altres:
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabdals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, estar declarats en concurs, llevat que aquest hagi adquirit eficàcia
mitjançant un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats
d'acord amb la Llei concursal sense que hagi finalitzat el període d'inhabilitació fixat a la
sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d'altres persones jurídiques, es trobin en algun dels supòsits de la Llei
3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici d'alt càrrec de l'Administració General de
l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electes que regula
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que
estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per
reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís
fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinin per reglament.
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h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions d'acord amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3
paràgraf segon quan concorri alguna de les anteriors prohibicions en algun dels seus
membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses en què,
per raó de les persones que les regeixin o d'altres circumstàncies, es pot presumir que
són continuació o deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les
que haguessin concorregut aquelles.
k) Estar incursa en una de les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de
l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
l) Que s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis
racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica
1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma d'acord amb la qual es pugui practicar
la inscripció en el corresponent registre.
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

(signatura del sol·licitant o del seu representant)
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