
 

 
 
 
ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Nom de l'establiment 
comercial 
 

 
 
CIF: 
 

Nom i cognoms de la 
persona titular 

 
 
 
 

NIF/NIE: 

 
DECLARA  sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que la persona titular de l'establiment comercial al qual representa reuneix els 
requisits, per a ser beneficiària, previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003 , de 18 de 
novembre, General de Subvencions, i que són els següents: 
 

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de 
la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics. 

b) 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. 

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

d) 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 Públiques, 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. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, l'Estat i amb la Tresoreria de la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriamentNo tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat 
reglamentàriament com a paradís fiscal. 

f) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que es determinin per reglament. 

g) No haver estat sanciona/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General 
Tributària. 

h) 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. 



 
2. Que l'establiment comercial al qual representa compleix amb els requisits previstos 
a l'article 11 de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: 
 

No haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries   
per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o 
condemnades per sentència judicial ferma. 

3. Que l'establiment comercial al qual representa autoritza a l’Ajuntament per què 
obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 

4. Que l'entitat a la qual representa declara que la documentació presentada 
compleixen amb tots els requisits relacionats al punt 5.1. de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions. 
 
5. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
 
I, perquè així consti, signo la present 
 
 
A Barberà del Vallès, a            de                                de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant 
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