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MODEL III
MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
Esportista________________________________________________________________________, amb
DNI__________________________,domiciliat en__________________________________________
localitat_____________________, província___________________ Tel._______________________
en representació del/la menor Sr./Sra.____________________________________________________,
amb D.N.I. _________________________, i en qualitat de pare / mare / tutor/a legal________________

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que el/la menor esportista compleix i accepta les
condicions de les subvencions previstes en les bases en règim de concurrència competitiva de
l'Ajuntament de Paiporta.
A més, DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:
*No trobar-me incurs/a en cap de les prohibicions que per a ser beneficiari/ària s'estableixen en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular:
*No haver sigut condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
*No haver sol·licitat la declaració de concurs ni haver sigut declarat/ada insolvent en qualsevol
procediment ni tobar-me declarat en concurs ni subjecte a la intervenció judicial ni inhabilitat
conforme a la Llei Concursal.
*No haver donat lloc, per causa de la qual haguera sigut declarat culpable, a la resolució ferma
dequalsevol contracte celebrat amb l'Administració.
*No estar incurs, la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que
ostenten la presentació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de a Llei
12/1995, de 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'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, ni tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral
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general, en els termes establits en la mateixa o en la normativa que la Autonòmica que regule
aquestes matèries.
*No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís
fiscal.
*No tenir pendent el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
*No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions segons el previst en la Llei General de Subvencions o en la Llei General Tributària.
*Trobar-me al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària, amb
la Seguretat Social i l'Ajuntament de Paiporta.

Signatura del/la sol·licitant

Signatura:_________________________

Signatura del/la representant legal

Signatura:__________________________

