
ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
 
 
Nom de l'entitat, associació o 
beneficiari:  

NIF o CIF:  

Correu electrònic:  

En cas d’entitats o 
associacions:  

Nom i cognoms president/a:   

NIF president/a:  

DECLARA sota la seva responsabilitat : 
 
1. Que el beneficiari/a reuneix els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 

novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
 

a) No haver e stat con demnada mitja nçant sentència ferma  a l a pena de  pè rdua de l a 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut 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 in habilitada d’ acord a l a Ll ei Concursal sense q ue h agi finalit zat el període 
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

c) No haver do nat llo c, pe r ca usa d e q uè h aguessin e stat de clarades culpa bles, a l a 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trob ar-se la persona física, el s/les administradors/es d e les societat s mercantils o  
aquells qu e tinguin la representació le gal d’altre s p ersones ju rídiques, en alg un del s 
supòsits d e l a Llei  5/200 6, de 1 0 d’ abril, de regul ació del s conflictes d’inte ressos d els 
membres del Govern i del s alts càrrecs de l’Admini stració General de l’E stat, de la Ll ei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatib ilitats del Personal al Servei  de les 
Administracions Publi ques, o tracta r-se de qu alsevol dels càrrecs electes regulats a l a 
Llei Org ànica 5/1985, d e 19 de jun y, del Règim Electoral General, en  els terme s 
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 im posades per l es di sposicions vig ents, en la forma que es determi ni 
reglamentàriament. 

f) No tenir la resid ència fiscal en un pa ís o territori qualificat re glamentàriament co m a  
paradís fiscal. 

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
h) No haver estat sancionat mitjançant resolu ció ferm a amb l a pèrdua de l a possibilitat  

d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 
i) Si es tra cta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de 

Subvencions (entitats sen se pe rsonalitat jurí dica), troba r-se el s seus mem bres en cap 
dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició previstes 
als apartats 5 i 6 de l’a rticle 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del 
Dret d’Associació. 

k) Si es tra cta d’una a ssociació, que no s’ ha suspès el procediment a dministratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·li citud penal, en a plicació del d isposat en 
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l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de 
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.  

l) Les p rohibicions d’ obtenir subven cions també afe ctaran a le s empre ses q ue sig uin 
continuació o  es d erivin, per tran sformació, fu sió o su ccessió, d’altre s em preses qu e 
hagin estat objecte de les esmentades prohibicions. 

m) Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que 
es di sposa d els corre sponents certificats l egalment estable rts p er a a creditar que le s 
persones que participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals. 

 
2. Que el beneficiari/a, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, a altres àrees 

de l’Ajuntament de Parets, o per la mateixa activitat a altre s Administracions Públiques o 
entitats privades, les subvencions següents: 

 
Entitat concedent Activitat per la qual es sol·licita la subvenció Identificació de la convocatòria Import 
    

    

    

    
 

3. Que l’ entitat a la  qual  rep resenta, comunica la  info rmació relativa a  les retrib ucions del s 
òrgans de direcció  de l’entitat a l’efecte de que es facin públiques. Aquestes retribucions es 
detallen en documentació adjunta ( només pel cas de les persones jurídiques  que rebin 
subvencions o ajuts per un import superior a 10.000 €). 

 
4. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Parets del Vallès, en el moment de la 

justificació de la subve nció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres 
subvencions per la mateixa activitat. 

 
5. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
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