Ajuntament de La Bisbal del Penedès

DECLARACIÓ RESPONSABLE

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA
CONVOCATÒRIA ANY 2020

Dades de l’entitat sol·licitant:
Nom:
NIF:
Adreça
Nom de la via, carrer o plaça:
Núm.:

Pis:

Població:

CP:

Telèfon fix:

Porta:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica (e-mail):

Dades del/la representant:
Nom i cognoms

DNI

Càrrec

Declaracions:
Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, així com
l’article 24 del Reglament de dita Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, del 21 de juliol.
Autoritzo a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes
exclusius de comprovació del compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre i
mantenir la subvenció que es sol·licita.
Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat es troba en la situació que fonamenta la
concessió de la subvenció o que hi concorren les circumstàncies previstes a les bases
reguladores i a la convocatòria, d’acord amb l’article 13.1 Llei 38/2003, del 17 de
novembre, general de subvencions.
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Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat no es troba inclosa en cap dels supòsits
previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions,
i que són els següents:
a) 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.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficàcia
un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei
22/2003, de 9 de juliol, 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 declarades culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin
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 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 estableixin
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 altres lleis que ho estableixin.
i) No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a l'article 11.3,
paràgraf segon, quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus
membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals, per raó de les
persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o
que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en què hagin concorregut
aquelles.

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat tampoc es troba inclosa en cap dels
supòsits previstos a l’article 13.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions, el qual estableix el següent:
En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions
que regula aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els
apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret
d'associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions
respecte les quals s'hagi suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei orgànica
1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la
inscripció al registre corresponent.

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat té coneixement del que estableixen els
apartats 4 i següents de l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de
subvencions:
4. Les prohibicions que contenen els paràgrafs b, d, e, f, g, h, i i j de l’apartat 2 i l'apartat 3
d'aquest article s’han d’apreciar de forma automàtica i subsistir mentre concorrin les
circumstàncies que, en cada cas, les determinin.
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5. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a i h de l'apartat 2 d'aquest article s'aprecien de
manera automàtica. L’abast de la prohibició és el que determini la sentència o resolució ferma.
Si hi manca, l'abast es fixa d’acord amb el procediment determinat per reglament, sense que
pugui excedir cinc anys en cas que la prohibició no derivi de sentència ferma.
6. L'apreciació i l'abast de la prohibició que conté el paràgraf c de l'apartat 2 d'aquest article es
determina d'acord amb el que estableix l'article 21, en relació amb l'article 20.c del text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2002, de 16 de juny.
7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per
obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, assenyalades als apartats 2 i 3
d'aquest article, es pot fer mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de
dades, d'acord amb el que estableix la normativa reglamentària que regula la utilització de
tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat o de
les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, pot ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un notari públic.

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat no ha obtingut altres subvencions o
ajudes que financin les activitats subvencionades, així com el compromís de comunicar a
l’Ajuntament les que s’obtinguin en el moment de la justificació de la subvenció atorgada.
Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat ha obtingut o sol·licitat les subvencions
o ajudes que s’indiquen a continuació:
Organisme on s'ha
sol·licitat

Concepte

Import sol·licitat

Import obtingut

La Bisbal del Penedès, ....... de/d’ .............................. de 2020

Signatura del/la sol·licitant

SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició,
en els termes establerts a la legislació vigent.

