MODEL III DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
I JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRÈVIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE I JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRÈVIA A LA
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE SOCIALITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE MATERIALS
ESCOLARS PER A L’EXERCICI 2020 (CURS ESCOLAR 2020-2021)
En/na
escolar o AMPA)

, amb DNI
, director/president de (centre
, justifica i fa declaració responsable del següent:


Que, en consonància amb les dades especificades a la certificació del centre escolar
o de l’AFA que s’adjunta a la sol·licitud de subvenció, el centre escolar/AMPA ha efectuat
una despesa total pel curs 2020-2021 de:
€.

Què es relacionen les factures pagades, en concepte de llibres o materials escolars
(Tram 1 i 2)
Relació de factures o documents justificatius de la despesa(*)
Núm.
Factura

Data
factura o
document

Creditor

Import total de
la factura o
document

Import imputat
a la subvenció

(*) afegir les línies que calgui



Que el centre escolar/AFA no reuneix cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2.
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que són en concret:
a) Haver estat condemnat 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 declarats insolvents en
qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la Llei concursal sense que hagi
conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació de concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
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d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin
la representació legal d’altres persones jurídiques, estiguin incursos en algun dels
supòsits de la Llei 12/1995, d’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, 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 i la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
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 en
els termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària.


Que al centre escolar/AFA, ni en el procés d’admissió de membres ni en el seu
funcionament es duen a terme accions que discriminen per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió ni qualsevol altra condició o circumstància personal o social.



Que el centre escolar/AFA, no promou ni justifica l’odi o la violència contra persones
físiques o jurídiques, ni enalteixen ni justifiquen per cap mitjà els delictes de terrorisme, o
d’aquells qui hagin participat en la seva execució, o en la realització d’actes que
comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o
dels seus familiars.



Que en relació amb el centre escolar/AFA, no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del què
disposa l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002.



Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Molins de Rei, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per la mateixa activitat.



Que em comprometo a complir les condicions de la subvenció.



Com a legal representant del centre escolar/AFA, autoritzo a l’Ajuntament de Molins de
Rei a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Seguretat Social, a
sol·licitar informació per a procedir a les comprovacions, si s’escau, que el centre
escolar/AMPA està al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
Molins de Rei, a

de

de 2020

(Signatura del director/a del centre escolar o del president/a de l’AFA i segell del centre o de
l’entitat)
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