
 
ANEXO VIII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE XUSTIFICACIÓN 
 

D./D.ª……………………………………………………………………………………….………………...…………………………….................

con NIF ……………………………..………………. na miña condición de representante da 

entidade……………………………………....................……………………………………………………con 

NIF………………………………….   

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade e comprométome a manter o cumprimento das 
obrigacións durante o período inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da 
subvención outorgada pola Deputación de Lugo, segundo o establecido no art. 69 da lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: 

 Declaración responsable de que a subvención outorgada empregouse na súa totalidade 

para o mesmo fin para o que foi concedida, axustándose os termos do programa.  
 Non ser debedor por resolución de procedemento de reintegro. 

 Non ter solicitado outras axudas para o proxecto 

 Ter solicitado ou concedido axudas da Deputación de Lugo ou doutros organismos que 

se mencionan a continuación para o mesmo fin: 

CONVOCATORIA (1) ORGANISMO SITUACIÓN ACTUAL AXUDA (2) IMPORTE DE AXUDA ANO 

                         

                         

(1) Título da convocatoria e número de Diario Oficial  (2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. 
Así mesmo DECLARA que: 

 NON solicitou nin obtivo ningún tipo de axuda suxeita ao réxime de mínimis (Regulamento 
1407/2013, Regulamento (UE) 1408/2013 do 18 de decembro e Regulamento (CE) 
Regulamento (CE) 717/2014 de 27 de xuño de 2014.) no exercicio fiscal no que se recoñeza o 
dereito legal a percibir a axuda e nos dous exercicios anteriores. 

 
 SÍ solicitou ou obtivo as seguintes axudas suxeitas ao réxime de minimis no exercicio fiscal no 

que se recoñeza o dereito legal a percibir a axuda e nos dous exercicios anteriores (inclúese 
copia da resolución de aprobación da axuda): 

ORGANISMO CONCEDENTE 
OBXECTO DA 
AXUDA 

IMPORTE 
OBXECTO DA 

AXUDA 

ANO(SOLICITUDE 
OU CONCESIÓN) 

ESTADO DA 
AXUDA(*) 

     

     

     
(*) Solicitada ou concedida 

 

 IMPORTE 

IMPORTE TOTAL das axudas de minimis   

 

O cadro de financiación do custo do traballador subvencionado conformouse do seguinte xeito: 

 

FONTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE DA AXUDA 

Subvención Da Deputación Provincial  

Subvención De Outras Administracións  

Outras Fontes  

Fondos Propios  

Total  

En                 ,      de                      de  20___ 

(Sinatura dixital do representante legal da entidade)  

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 


