ANNEX II - Declaració responsable
El/la senyor/a _____________________________________, amb domicili a ___________, carrer
_________________________, núm. ___, codi postal _______, i amb DNI núm. ______________,
actuant en nom propi (o en nom i representació de _____________________________________,)
amb domicili a ________________, carrer ___________________, núm. _____, codi postal
_______, telèfon _____________, CIF______________, i amb capacitat legal per representar el
sol·licitant esmentat,

Declar sota la meva responsabilitat
1. Que ni jo ni l’entitat que represent (si escau) estam sotmesos a cap de les circumstàncies
recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18/11/2003) i de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions (BOIB núm. 196 de 31/12./2005), que determinen la
impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques
regulades en l’esmentada Llei i, per tant, que ni jo ni l’entitat que represent:
a) No hem estat condemnats per sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions o altres ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals
públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b) No hem sol·licitat declaració de concurs voluntari, no hem estat declarats insolvents en cap
procediment, no hem estat declarats en concurs, no estam subjectes a intervenció judicial ni hem
estat inhabilitats segons la llei concursal sense haver conclòs el període d’inhabilitació fixat en
sentència de qualificació del concurs, en els termes establerts a la Llei 38/2003, general de
subvencions.
c) No hem donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte amb l’Administració per causa de la
qual haguem estat declarats culpables.
d) No ens trobam sotmesos, a cap dels supòsits prevists en la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’incompatibilitats dels membres del Govern de l’Estat i dels alts càrrecs de l‘Administració, de la Llei
2/1996 de 19 de novembre, de incompatibilitats dels membres del Govern i els alts càrrecs, de la Llei
53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat 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, i en la Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en els termes establerts en aquesta normativa.
e) Estam al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, el Consell Insular de
Menorca i amb la Seguretat Social, previstes en les disposicions vigents.
f) No tenim residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) Estam al corrent del pagament de les obligacions de reintegrament de subvencions en els termes
que reglamentàriament es determinen.
h) No hem estat sancionats mitjançant resolució de caràcter ferm amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions d’acord amb la Llei general de subvencions o altres lleis que així ho estableixin
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2. L’associació que represent (si és el cas) no es troba sotmesa a cap de les causes de prohibició
recollides en l’article 4, apartats 5 i 6, de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret
d’associació, ni tampoc no es troba en un procediment de suspensió del procediment d’inscripció per
trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació de l’article 30.4 de l’esmentada Llei orgànica
1/2002, de 22 de març.
3. No hem estat sancionats mitjançant resolució administrativa o sentència judicial de caràcter ferma
per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en
l'àmbit de les relacions laborals de conformitat amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona.
4. Accept totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases reguladores i en la
convocatòria d’ajuts efectuada pel Consell Insular de Menorca.
5. Que els poders són vigents i no han estat modificats, restringits ni limitats (si escau).

_________________, __ d’/de ______________ de 2021

[Signatura]

ADVERTÈNCIA: Les dades personals detallades en aquest document se inclouran als fitxers
propietat del l’IME amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En compliment de la Ley Orgánica
15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició indicant-ho per escrit a l’IME.
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