
 
DECLARACIÓ  JURADA DE NO ESTAR SOMES A CAP PROCEDIM ENT  DELS EXPRESATS 
A L’ART.10 DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE CONCESIÓ D E SUBVENCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE PALMA  (BOIB N.35 12/03/2015)  
 
D.  ___________________________________________________________________ 
amb DNI ___________________ i domicili de notificacions a  ___________________ 
al carrer/plaça _______________________________________________ nº. _______  
escala ________________  pis__________________  CP _______________________ 
en nom propi i/o en representació de  ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
DECLARA que l’edifici situat a Palma al carrer/plaça  
______________________________________________________________________ 
 
Palma ,   ________   de ___________________ de 20______ 
 
 
Sgt._________________________________________________    

 

L'ORDENANÇA MUNICIPAL GENERAL REGULADORA DE LA CONC ESSIÓ DE 

SUBVENCIONS: BOIB 35 de 12 de març de 2015, Aprovació definitiva Ordenança Municipal de 

Subvencions. Número de registro 4143 - Pagines 10901-10930 
Article 10. Requisits per a obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora  
 
……………………. 
 2. No poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora les persones o les entitats en què concorri alguna de les circumstàncies 
següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció la mateixa convocatòria ho exceptuï:  
a. Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques. 
 b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitats conformement a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de 
qualificació del concurs.  
c. Haver donat lloc a resolució ferma de qualsevol contracte amb l'Administració, en què hagin estat declarats culpables. 
d. Estar sotmès –la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que detinguin la representació legal d'altres persones jurídiques–, a 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 electius 
regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen, o a la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries.  
e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.  
f. Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 
g. No trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions que atorga aquest Ajuntament o la resta d'ens atorgants subjectes a 
aquesta Ordenança.  
h. Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions com a conseqüència del corresponent procediment 
administratiu seguit per la comissió d’infraccions en matèria de subvencions i ajudes públiques i per infraccions tributàries.   
i. No poden accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes al segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 8 d'aquesta Ordenança, quan hi concorri 
alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.  
j. En cap cas poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora de les subvencions les associacions culpables en les causes de 
prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.  
k. No poden obtenir la condició de persona o entitat beneficiària o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s'hagi suspès el procediment 
administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi hagi 
resolució ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció al Registre.  
3. No poden concedir-se subvencions als particulars o les entitats que es trobin culpables en procediments de cobrament per via de constrenyiment per deutes 
contrets amb l'Ajuntament de Palma i amb la resta d'ens atorgants, ni als que no es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries respecte dels anteriors, fins 
que aquests deutes siguin efectivament satisfets i saldats, o complertes les obligacions tributàries. La comprovació d'aquestes circumstàncies es fa d'ofici. 


