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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL, REINTEGRAMENT I NO INCURS
EN PROHIBICIÓ
A. Sr./Sra.__________________________ amb DNI/NIE_____________________
B. Sr./Sra.__________________________ amb DNI/NIE_____________________
A l’efecte de la convocatòria de la subvenció ____________ per l’Ajuntament de
Moncofa, DECLAREN SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT:
-

-

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com de les derivades de reintegrament de subvencions,
en els termes establits en l’article 22 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
No incorre en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari a
què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

Així mateix i a l’efecte del cobrament de la subvenció, ES COMPROMETEN els
declarants a posar de manifest a l’Ajuntament de Moncofa el deute en què, si és el cas,
incorregueren en el lapse de temps entre la concessió de la subvenció i el seu
pagament.
I perquè així conste, als efectes legals de poder obtindre la condició de beneficiari i
posteriorment procedir al cobrament de l’ajuda corresponent, firmen aquesta
declaració en els termes de l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
*69.1 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques: “Als efectes d’aquesta Llei, s’entendrà per declaració
responsable el document subscrit per un interessat en el qual aquest manifesta, sota la
seua responsabilitat, que compleix els requisits establits en la normativa vigent per a
obtindre el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de l’Administració quan li
siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors
obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.
Firma A

Firma B

Firmat:__________

Firmat:_________

________________, ____ de/d’ _____________de______
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