
REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Cunit tractarà les dades facilitades en aquest formulari per 
contactar-lo i gestionar-li correctament el servei que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per obligació legal o per donar 
compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament 
de Cunit, C/ Major, 12. 43881 (Tarragona); o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

• No exerceix activitat subjecta a l’IAE
• No està obligada a la presentació de declaració de l’Impost de Societats
• No està obligada a la presentació periòdica de l’IVA
• No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a

professionals

No està obligada a la presentació de certificat positiu de la Tresoreria General de la     Seguretat Social, ja 
 que l’entitat compleix els requisits següents: 

• No té treballadors/res
• No està inscrita al règim de la Seguretat Social

Ha estat o serà beneficiària, en aquest mateix exercici i per la mateixa activitat, de les subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos que a continuació s'especifiquen: 

També em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de Cunit l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
en el cas que els rebi amb posterioritat i que en tingui coneixement després de la data d’avui. 

Procedència d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 

Administració atorgant i concepte Import atorgat 

MODEL 2: DECLARACIÓ JURADA SOBRE EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS   
TRIBUTÀRIES I D'ALTRES REQUISITS EXIGITS 

amb DNIEn/Na  

 legal (President/a) o Apoderat/ada de l'entitat)

 (assenyaleu amb una X): 

com a representant

amb NIF

DECLARO, que l'entitat a la qual represento:  

No està obligada a la presentació de certificat positiu de l'Agència Tributària ja que l'entitat compleix tots els 
requisits següents: 

Que l’entitat que representa ESTÀ LEGALMENT OBLIGADA A TRIBUTAR A HISENDA I COTITZAR A LA SEGURETAT 

SOCIAL i que per tal d'acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries adjunta la documentació següent:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social  
______________________________________________________________________________ _____________________________________
(Marqueu una de les 2 opcions)

No ha estat o serà   beneficiària, en aquest mateix exercici i per la mateixa activitat, de cap altra subvenció, ajut,  
ingressos o recursos, a part de la sol·licitada en aquesta convocatòria 

Certificació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

(assenyaleu amb una X): 
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 En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

MANIFESTO: 

Que a l’entitat  no concorren cap de les circumstàncies 
següents: 

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o
ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i
exaccions il·legals o delictes urbanístics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment,
trobar- se declarada en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjecte a intervenció
judicial o haver estat inhabilitada conforme a la Llei 22/2003, de 9 d’abril, 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 hagi estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l’Administració.

d) Estar incursa la persona física, els administradors/es de les societats mercantils o aquells que ostentin la
representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora
de l’exercici de l’alt càrrec 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 en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts en
la mateixa o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que

reglamentàriament es determinin.
h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions conforme

a aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17

de novembre, General de Subvencions, paràgraf segon quan concorri alguna de les prohibicions anterior en
qualsevol dels seus membres.

j) Les prohibicions d’obtenir subvencions afectaran també a aquelles empreses de les quals, per raó de les persones
que les regeixen o d’altres circumstàncies, pugui presumir-se que son continuació o que deriven, per
transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals haguessin concorregut aquelles.

k) Estar sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la llei orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del dret d’associació.

l) Haver-li esta suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud
penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial
ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

I, perquè així consti, signo la present declaració jurada. 

 de 2022 

 (signatura de la presidència o persona apoderada) 

 Cunit,   de/d'
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