ANNEX II.- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr/Sra.:..................................................................................................
amb DNI múm:..........................................................................................
Tel:........................................ Tel mòbil:.............................................
Fax: .............................................
e-mail:................................................................
En representació de
L’entitat:....................................................................................................
amb CIF:...................................................................................................
DECLARA
No tenir cap causa d’incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la
subvenció
Estar al corrent de les obligacions davant l’Agència Tributària i la Seguretat Social
Disposar de tots els permisos necessaris per a la realització de l’activitat indicada.
No tenir obligacions pendents en matèria de reintegrament de subvencions en
període executiu.
No haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals
o delictes urbanístics.
No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarats
insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs.
No haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
No estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o
aquells que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun
dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'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 tractarse de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny , del règim electoral general, en els termes establerts en la mateixa o en la
normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
No 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.

No estar incurses en 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.
________________________, a _____ d _____________________ de 20____
(Signatura)

