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ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

D/Dª   

amb  DNI  núm.  i  domicili  en

,  localitat

, província  

en nom i representació de l'entitat  

amb CIF  i  domicili  social  en

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que l'Entitat que represente:

No disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per a l'activitat per a la qual

sol·licita subvenció, atorgat per un altre organisme, Entitat o particular.

Ha sol·licitat / rebut una altra(s) subvenció(és) o ingrés afectat per a l'activitat per

a la qual sol·licita subvenció, atorgat per i amb un import de:
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ORGANISME
Import

sol·licitat
Import

concedit

Es  compromet  a  comunicar  a  l'Ajuntament  de  Sant  Vicent  del  Raspeig,  les

subvencions que per a la mateixa finalitat poguera obtindre en el futur.

No es troba incurs/a en cap de les prohibicions que per a ser beneficiari o entitat

col·laboradora s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General

de Subvencions i, en particular, que:

1. No ha sigut condemnat/a mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la

possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques.

           2. No ha sol·licitat la declaració de concurs, ni ha sigut declarat/a insolvent en

qualsevol procediment, ni es troba declarat/a en concurs, ni està subjecte/a a intervenció

judicial, ni es troba inhabilitat/a conforme a la Llei Concursal.

3. No ha donat lloc, per causa de la qual haguera sigut declarat/a culpable, a la

resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.

            4. No estar incurs/a la persona física , els administradors de les societats mercantils

o aquells que ostenten 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'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques, ni

es tracta de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de

juny, del règim electoral general, en els termes establits en la mateixa o en la normativa

autonòmica que regule aquestes matèries.
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    5. En cas que l'import de la subvenció no supere els 3.000 euros[1], trobar-se al

corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social

imposades per les disposicions vigents. 

               6. No tindre pendent el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions

[1] En cas de superar la subvenció l'import dels 3.000 euros serà necessari acreditar estar al corrent en el compliment de les obligacions

tributàries o enfront de la Seguretat aportant els certificats corresponents segons l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

 7.  Així  mateix  es  compromet  a  mantindre  el  compliment  de  les  obligacions

establides en els apartats 5 i 6 anteriors, fins al moment del reconeixement del dret amb la

concessió de la subvenció i fins al pagament total d'aquesta. 

  8. No tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament

com a paradís fiscal.

 9.  No  ha  sigut  sancionat/a  mitjançant  resolució  ferma  amb  la  pèrdua  de  la

possibilitat  d'obtindre  subvencions  segons  el  que  es  preveu  en  la  Llei  General  de

Subvencions o en la Llei General Tributària.

  10. No està incurs 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.

  11. Que la comptabilitat de l'entitat s'emporta conforme a les normes d'adaptació

del Pla general de comptabilitat per a les entitats sense finalitats lucratives (Reial decret

1491/2011, de 24 d'octubre) (Només per a entitats i associacions)

  12. Així mateix,  el beneficiari de la subvenció, es compromet al compliment de la

totalitat de les obligacions establides en l'apartat 12é de la convocatòria, en particular es

compromet a més al compliment de les següents obligacions específiques:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres
de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals
com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

b) Organitzar i/o col·laborar en alguna activitat que anualment se celebre en el municipi. 

c) Implicar-se en els programes culturals municipals.
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d)  Comunicar  qualsevol  eventualitat  o  modificació  en el  desenvolupament  del  programa subvencionat
conforme es produïsca.

e) Donar l'adequada publicitat  al finançament efectuat per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en
programes, cartells anunciadors, fotografies i altres materials gràfics, escrits o sonors que s'elaboren amb
motiu del projecte subvencionat, per a això s'inserirà el logotip de l'Ajuntament.

f) Satisfer els drets d'autor que corresponguen i altres quotes que puguen generar-se per la realització de
les actuacions musicals, en particular les corresponents a la  Societat General d'Autors.

Sant Vicent del Raspeig, a       de     de  2020    

Fdo:
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