
Declaració jurada conforme es compleixen els  
requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària 

 

El Sr/a:       , amb NIF: 

President de l’entitat:     , amb NIF: 

DECLARA: 

Que l’entitat que presideix no concorre en cap de les circumstàncies següents: 

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 

d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol 

procediment, haver estat declarada en concurs, haver estat subjecte a intervenció judicial o 

haver estat inhabilitada d’acord amb la Llei concursal sense que hagi inclòs el període 

d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació de concurs.. 

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de 

qualsevol contracte subscrit amb l’Administració. 

d) Haver estat sotmeses la persona física, els administradors/es de les societats mercantils o els 

que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques a algun dels supòsits de la Llei 

12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts 

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 estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica 

que reguli aquestes mate`ries. 

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents. 

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglament com a paradís fiscal. 

g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions. 

h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir 

subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària. 

i) Estar sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 56del’article 4 de la Llei 

orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. 

j) Haver-li estat 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. 

I, perquè així consti, signo la present declaració jurada. 

 

Signatura i segell de l’entitat. 

 

Sant Celoni,  


