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CAUSAS DE PROHIBICIÓN DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS

Causas polas que quen concorra nalgunha/s das circunstancias seguintes non poderán
obter a condición de beneficiario das subvencións:

a) Ser condenados/as mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de
obter subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitadar  declaración  de  concurso,  ser  declarados/as  insolventes  en  calquera
procedemento,  achegarse  declarados/as  en  concurso,  estar  suxeitos/as  a
intervención  xudicial  ou  ser  inhabilitados/as  conforme  á  Lei  concursal  sen  que
conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Dar lugar, por causa da que fosen  declarados/as culpables, á resolución firme de
calquera contrato subscrito coa Administración.

d) Estar incurso/a a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou
aqueles que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos
supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non achegarse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á
Seguridade Social impostas ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda
coa Administración pública nos termos que regulamentariamente se determinen.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como
paraíso fiscal.

g) Non achegarse ao corrente de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións
nos termos que regulamentariamente se determinen.

h) Ser  sancionado  mediante  resolución  firme  coa  perda  da  posibilidade  de  obter
subvencións segundo a Lei de Subvencións de Galicia ou a Lei Xeral Tributaria.

i) Non  poderán  obter  a  condición  de  beneficiario/a  ou  entidade  colaboradora  as
asociacións  respecto  das  que  se  suspendeu  o  procedemento  administrativo  de
inscrición por atoparse indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto
no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en tanto non recaia resolución xudicial firme
en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente rexistro.


