
 

1 Prensa, radio, carteis, páxina web, etc… 

ANEXO 5 

DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE ESTAR AO CORRENTE DE OBRIGAS, DE NON SER 

DEBEDOR POR RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE REINTEGRO, DE ASUNCIÓN DO IVE, E DA COLABORACIÓN 

DA DEPUTACIÓN DE LUGO  

D__________________________________________________con DNI:____________, actuando en 

representación do concello de______________________________________, 

con CIF:……………………………………………….. 
 
A efectos de xustificación do convenio de colaboración subscrito entre a  Deputación de Lugo e o Concello de 
_____________________, cuxa adhesión foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno do 29 de decembro de 

2016, para o desenvolvemento de actividades deportivas no ano 2016 denominada/s 
“_________________________________________________________________________________________”. 

 
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade: 
 
Que a entidade que represento se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Axencia 

Tributaria Estatal, a Comunidade Autónoma de Galicia, a Deputación de Lugo e a Seguridade Social. 

Que a entidade que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro. 

A presente declaración responsable faise de acordo ao dobre contido que o artigo 69.1 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece a estes documentos, 

de tal xeito que manifesto baixo a miña responsabilidade: 

1) Que a entidade que represento se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 

e que non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, no momento da sinatura da presente 

declaración. 

2) Que se compromete a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao 

recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da achega outorgada pola Deputación de Lugo. 

Que a entidade que represento:  (marque o que proceda) 

si está asumindo o custe do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter a posibilidade de 

compensalo ou recuperalo. 

non está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a posibilidade de 

compensalo ou recuperalo. 

Que a entidade que represento fixo constar expresamente no soporte _______________________1, a 

colaboración da Deputación de Lugo, en todas aquelas actuacións que se derivaron da execución do convenio de 

colaboración asinado por ambas as dúas partes. 

E para que conste ante a Deputación Provincial de Lugo, asino esta declaración no lugar e data indicados. 

_______________, a _________  de ____________  de 2017 

 
O representante, 
 


