
                                                Servei de Postgrau

En/na______________________________________________________________, amb document 

Nacional d’identitat__________________, amb domicili a ______________, codi postal________, 

carrer/plaça __________________________, núm______, porta_______, telèfon______________, 

com a estudiant de la titulació de _______________________________, en la Facultat/Escola de 

________________________. 

 
DECLARA RESPONSABLEMENT 
Que no incorre en cap de les circumstàncies a les que es refereix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions relatiu als requisits per obtenir la condició de beneficiari/a 

de subvencions públiques, i que es relacionen tot seguit: 

a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la 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 conforme a la llei Concursal sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la 

sentència de qualificació del concurs 

c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessen estat declarats culpables, a la resolució ferma de 

qualsevol contracte celebrat amb l'Administració 

d) Estar culpable la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que 

ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, 

d'incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació 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 en 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 regule 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 determine reglamentàriament 

f) Tenir residència fiscal en un país o territori qualificat 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 determinen 

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 

subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària 

I perquè així conste als efectes prevists en la legislació vigent, signe aquesta declaració  

En _________________ a _____ de _______________ de 20___ 


