
 

 
Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.- Departament de la 
Gerència. Annex Declaració responsable per a presentar a la convocatòria del 
Premi Ciutat de Palma “Guillem Sagrera” d’Arquitectura 2020. 
 
Atès que es va aprovar per Junta de Govern de dia 4 de desembre de 2019 l’acord en 
què s’aproven les bases i la convocatòria del Premi Ciutat de Palma “Guillem Sagrera” 
d’Arquitectura 2020, i que es va publicar al BOIB núm. 166 de 10 de desembre de 
2019. És per això que, per aquesta convocatòria s’adjunta l’annex de Declaració 
responsable perquè sigui presentat pels participants d’aquesta convocatòria als efectes 
de resultar adjudicatari del Premi Ciutat de Palma “Guillem Sagrera” d’Arquitectura 
2020.      

ANNEX 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
_________________________________________________amb DNI ____________, 
en nom propi o en representació (en el seu cas) de l’empresa 
_____________________________________ amb CIF _________________  i amb 
domicili a ___________________________________________________________,  
 
DECLARA SOTA JURAMENT: 
 
Que no estic afectat per cap de les cirumstàncies que s’esmenten a l’article 6.1 de 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de 
Palma, aprovada definitivament en data 28/07/2005 (BOIB 140 de 22/09/2005), que es 
transcriuen a continuació: 
 
a) Haver estat condemnades mitjançat sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques. 
b) Haver sol.licitat la declaració del concurs, haver estat declarades insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitades conformement a la Llei concursal, sense que hagi 
conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual haguessin estat delcarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrita amb l’Administració. 
d) Trobar-se la persona física, els administradors de les societats mercantils o qui 
detingui la representació legal d’altres persones jurídiques en alguns 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 i 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 regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, en els termes establerts en aquesta o en la 
normativa autonòmica que reguli tals matèries. 
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 
g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en 
els termes que reglamentàriament es determinin. 
 



 

 
 
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions segons la Llei de subvencions. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes que pugui resultar adjudicatari del Premi Ciutat de 
Palma “Guillem Sagrera” d’Arquitectura 2020. 
 
Palma,  

 


