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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I D’ALTRES
REQUISITS EXIGITS A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A
ENTITATS DE L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
♦ DADES DE L’ENTITAT DECLARANT
Nom

NIF

Domicili social

Municipi

Adreça electrònica

Codi postal

Telèfon de contacte

♦ DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA DECLARACIÓ
Nom i cognoms (president/a o secretari/a)

Domicili

DNI / NIE

Municipi

Adreça electrònica

Codi postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

DECLARO DE MANERA EXPRESSA I RESPONSABLE:
•

Que l’entitat sol·licitant a qui represento no es troba en cap de les circumstàncies
previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de subvenció,
descrites al revers d’aquest formulari (1).

•

Que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament, així com de les
obligacions amb la Seguretat Social.

Marqueu amb una X les caselles que correspongui:
* Només per a les entitats de l’àmbit esportiu
Que l’entitat sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions amb la
Federació Esportiva corresponent i també ha inscrit degudament tots els
seus esportistes i personal tècnic a la Mutualitat Esportiva.
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* Només per a les entitats que fan activitats amb menors
Que l’entitat sol·licitant compleix amb el Reial Decret 1110/2015, d’11 de
desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals en
referència a què tots els membres que tenen un contacte habitual amb menors
han acreditat que no han estat condemnats per delictes de naturalesa sexual.
Marqueu amb una X una de les dues opcions següents:
Que l’entitat no ha sol·licitat ni ha obtingut altres subvencions per a la mateixa
finalitat i que comunicarà a l’Ajuntament qualsevol ajut que pugui obtenir
posteriorment a la signatura d’aquesta declaració.
Que ha sol·licitat i/o obtingut altres subvencions o aportacions amb la mateixa
finalitat d’acord amb les dades que es detallen a continuació:
Import de l’ajut
sol·licitat

Entitat/administració

Signatura del president/a o secretari/a
Montcada i Reixac,

de

Pendent de
resolució

Import
concedit

€

€

€

€

Segell de l’entitat
de 20

(1) Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula
aquesta Llei les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la
naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa reguladora:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats
en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la Llei concursal sense que hagi
conclòs 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, estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels
membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs 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 electius 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.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons
aquesta Llei o la Llei general tributària.
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