ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ
SOL∙LICITANT
(Persona física, empresa, club esportiu, associació, etc. )

DNI/NIF:

REPRESENTANT

DNI:

(Omplir únicament en el cas que s’actuï en nom del sol∙licitant)

En cas d’actuar en nom del sol∙licitant, declaro que exerceixo la seva representació i que disposo de la documentació
que ho acredita i em comprometo a aportar‐la si se’m requereix.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (marca cada casella amb una X en allò que
correspongui):
1

Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que l'acompanyen són certes.

2

Que la persona sol·licitant compleix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en què li sigui
aplicable.

3

Que el/la sol·licitant es compromet a contractar i tenir vigent una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els riscs de l’activitat.

4

Que la persona sol·licitant no ha sol·licitat ajuts o subvencions per a la mateixa activitat a altres
administracions públiques o entitats privades. (En el cas que n’hagi sol·licitat o obtingut, detalla a
continuació les dades de la o les subvencions i adjunta en aquesta declaració responsable les bases
reguladores i/o la resolució de l’atorgament corresponent.)
Entitat

Import

5

Que la persona sol·licitant es compromet a comunicar a l'Ajuntament de Rubí, en el moment de la
justificació de la subvenció que s'atorgui, l’obtenció d’altres ajuts o subvencions per a la mateixa
activitat.

6

Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser beneficiària previstos en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts
públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en
concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord amb la llei concursal sense que hagi finalitzat el
període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa que hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte signat amb
l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que tinguin la representació legal
d’altres persones jurídiques, 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 tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
e)
Trobar-se 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 reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta
llei o la llei general tributària.
i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions (entitats sense
personalitat jurídica), no trobar-se els seus membres en cap dels supòsits relacionats amb les lletres a), h) i j). Si es tracta d’una
associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002,
de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
k) Si es tracta d’una associació que no ha suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hagin trobat indicis racionals
d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, en tant que no recaigui la resolució ferma, en
virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació continguda en aquesta
declaració responsable, determinarà la denegació de la subvenció demanada o serà motiu de reintegrament en
el cas que hagués estat atorgada, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut
incórrer.

Rubí,

de

de 20

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal i segell de l’entitat/associació
/empresa (en cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica)

