Subvencións Directas Excepcionais
para Concellos

DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE ESTAR AO CORRENTE
DE OBRIGAS E NON ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO
(ANEXO IV)

D/Dª.:_______________ _____________________ con NIF: _________________________ actuando en
representación de: ____________________________ con C.I.F ______________________________ con
enderezo a efectos de notificación en _______________________________________ CP ____________,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter a
condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro,
xeral de subvencións.
“2. Non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencións
reguladas por esta Lei as persoas ou entidades en quen concorra algunha das circunstancias
seguintes, salvo que pola natureza da subvención exceptúese pola súa normativa reguladora:
a. Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter
subvencións ou axudas públicas ou por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de
caudais públicas, tráfico de influencias, fraude e exaccións ilegais ou delitos urbanísticos.
b. Solicitar a declaración de concurso voluntario, ser declarados insolventes en calquera
procedemento, acharse declarados en concurso, salvo que neste adquira a eficacia un
convenio, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme á Lei 22/2003,
de 9 de xullo, Concursal, sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de
cualificación do concurso.
c. Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de calquera
contrato celebrado coa Administración.
d. Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que
ostenten a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos da Lei
3/2015, de 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do
Estado, da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do Persoal ao Servizo
das Administración Públicas, ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei
Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, nos termos establecidos na
mesma ou na normativa autonómica que regule estas materias.
e. Non acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade
Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine
regulamentariamente.
f.

Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso
fiscal.

g. Non acharse ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos
que regulamentariamente determínense.
h. Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións
conforme a esta ou outras leis que así o establezan.
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i.

Non poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións previstas no artigo 11.3,
paragrafo segundo cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus
membros.

j.

As prohibicións de obter subvencións afectarán tamén a aquelas empresas das que, por
razón das persoas que as rexen ou doutras circunstancias, poidan presumirse que son
continuación ou que derivan, por transformación, fusión ou sucesión, doutras empresas nas
que concorresen aquelas.

3. En Ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das
subvencións reguladas nesta Lei as asociacións incursas nas causas de prohibición previstas nos
apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de
Asociación.
Tampouco poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora as asociacións
respecto das que se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios
racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei Orgánica 1/2002, en tanto
non recaia resolución xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente
rexistro”.
2. Que a Entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter a
condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 y 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, de xuño, de
subvencións de Galicia.
“2 Non poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencións reguladas
nesta lei as persoas ou entidades nas que concorra algunha das circunstancias seguintes, salvo que pola
natureza da subvención se exceptúe pola súa normativa reguladora:
a. Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter
subvencións ou axudas públicas.
b. Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procedemento,
acharse declarados en concurso, salvo que en neste adquirise a eficacia un convenio, estar
suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme á Lei concursal, sen que
conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.
c. Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de calquera
contrato celebrado coa administración.
d. Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que
exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de
incompatibilidades que estableza a normativa vixente.
e. Non acharse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade
Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración Pública da
Comunidade Autónoma nos termos que regulamentariamente determínense.
f. Ter residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso
fiscal.
g. Non acharse ao corrente de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos
que regulamentariamente determínense.
h. Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións
segundo esta lei ou a Lei xeral tributaria.
Non poderán acceder a condición de beneficiarios as agrupacións previstas no segundo paragrafo do
apartado 3 do artigo 8 desta lei cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos
seus membros.
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3. En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencións
reguladas nesta lei as asociación incursas nas causas de prohibicións previstas nos apartados 5 e 6 do
artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
Tampouco poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora as asociación respecto
das que se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais de
ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei 1/2002, en tanto non recaia resolución
xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente rexistro”.
A presente declaración responsable faise de acordo ao dobre contido que o artigo 69.1 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece a estes
documentos, de tal xeito que manifesto baixo a miña responsabilidade:
1. Que se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, no momento da
sinatura da presente declaración
2. E que se compromete a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao
recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención outorgada pola Deputación de Lugo.

E para que conste ante esta Deputación Provincial de Lugo, asino esta declaración no lugar e data abaixo
indicados.
En___________, ______, de _________________ de 201_
O/A representante
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