
MODEL 3: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONCURRÈNCIA

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Any de la convocatòria

Regidoria/Servei

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA

Nom o raó social

Domicili CIF/NIF

Localitat CP

Correu electrònic Telèfon

Nom i cognoms de qui subscriu Càrrec

(Nom) .............................................................................................  DECLARA sota la seva responsabilitat,
que l’entitat a la qual representa  

A. Que el beneficiari al qual representa 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:

 No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajut públics.

 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 a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la
sentència de qualificació del concurs.

 No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

 No trobar-se la persona física,  els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells que
tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006,
de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern 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 Publiques, 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.

 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.

 No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
 No  haver  estat  sancionat  mitjançant  resolució  ferma  amb  la  pèrdua  de  la  possibilitat  d’obtenir

subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
 Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de Subvencions

(entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels supòsits relacionats a
les lletres a) a h).

 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.

 Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-
se indicis  racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en 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. 

 Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o es
derivin,  per  transformació,  fusió  o  successió,  d’altres  empreses  que  hagin  estat  objecte  de  les
esmentades prohibicions.

B. Que el  beneficiari  al  qual  representa no ha sol·licitat  ni  preveu sol·licitar  subvenció per al  mateix
projecte  a  altres  Administracions  Públiques  o  entitats  privades.  Del  contrari,  caldrà  anomenar-ho
explícitament dina la memòria econòmica del projecte tant en el moment de la sol·licitud com en el de
la justificació.

C. Que es compromet a complir les condicions establertes a les Bases de la convocatòria.

..............................................................................., ..... de ........................... de 20.......

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal  i segell de l’entitat


