DECLARACIÓ JURADA DE PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIA DE SUBVENCIÓ
MUNICIPAL
En/Na ________________________________________________ amb NIF
_____________________ que viu a _______________ Carrer
____________________________________amb telèfon _________________,
desenvolupant les meues funcions com a ________________________________ de
l´Entitat denominada _______________________________________________ amb
CIF _________________, com a representant i amb l’objectiu t’obtindre una subvenció
municipal de ______________ €, destinada a _______________________________.

Declare expressament la veracitat de les següents circumstàncies tal com marca
l’article 14 de la LGS:
Primer.

Complir l’objectiu, execució del projecte o activitat que fonamenta la
concessió de la subvenció.

Segon.

Es justifica el compliment de requisits i condicions, aixi com la realització
de l’activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

Tercer.

Compromís

de

sotmetre’s

a l’actuació

de comprovació que

pot

mamprendre l’òrgan de control intern de l’administració.
Quart.

Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres ajudes , subvencions,
ingressos o recursos que financen la mateixa finalitat.

Cinquè. Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues
obligacions tributàries i les relacionades amb la Seguretat Social.
Sisè.

Dispose del llibres contables, registres i documents auditats amb la finalitat
de garantir el adequat exercici de comprovació i control.

Setè.

Conserve els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

Vuitè.

Adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 del art.18 de
LGS.

Novè.

Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els suposats contemplats en
art 37 LGS.

A mes, declare el compliment dels requisitis continguts a l’article 13 de la LGS:
Desè.

Em trobe en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció.

Onzè.

No he sigut condemnat mitjançant sentència firma a la pena de pèrdua de
la possibilitat de obtindre subvencions.
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Dozè.

No he sol·licitat declaració de concurs voluntari o sigut declarat insolvent ni
culpable en resolució firma de qualsevol contracte amb l’administració.

Tretzè.

No tindre residencia fiscal en país o territori qualificat como paradís fiscal.

Catorzè. Em trobe al corrent en el compliment d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
Quinzè. No sancionat mitjançant resolució firme amb la pèrdua de posiblitat de
obtindre subv.
Setzè.

Així mateix, declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions
assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS (art.26 RGLS)

A mes;
Dissetè. Que l’ajuda concedida no excedeix el 100% del cost de l’activitat
subvencionada.
Divuitè. Que l’ajuda concedida aïlladament o en concurrència amb altres ajudes
percebudes per associacions públiques percebudes per associacions
públiques o privades no supera el cost de l’activitat subvencionada.

Benifaió, ____ de _______________________ 20___
Signatura
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