ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE XERAL
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 :
1.

Que todos os datos que figuran na solicitude, nos seus anexos, na memoria técnica e
demais documentación son certos.

2.

Que coñece e acepta as condicións das bases da convocatoria así como todos os requisitos
esixidos na mesma coa obriga de entregar a Deputación de Lugo toda a documentación
requirida nas presentes bases.

3. Que acepto o traballador/a que lle asigne a Deputación de Lugo, e entregar o informe
detallado de causas obxectivas para o caso de non cumprir as esixencias durante o
período de proba.
4.

Que a subvención outorgada empregarase para o mesmo fin para o que foi concedida,
axustándose ós termos do programa

5.

Que non ten despedido de forma improcedente a ningún traballador nos 12 meses
anteriores a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

6.

Que a entidade que represento cumpre con todos os requisitos e obrigas da convocatoria
e non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de
beneficiario recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro,
xeral de subvencións, nin nas recollidas nos mesmos apartados do artigo 10 da Lei 9/2007,
de xuño, de subvencións de Galicia.

7.

Que a entidade que represento cumpre o disposto no Regulamento Xeral de Protección de
Datos 2016/679 de 27 de abril do 2016.

8.

Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación subvencións anteriores
coa Excma. Deputación Provincial de Lugo.

9.

Que a entidade que represento atopase o corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias(Estado e CCAA), Seguridade Social e Deputación Provincial

10. Que a entidade que represento dispón dos medios técnicos necesarios para que o
traballador contratado desempeñe as súas tarefas.
11. Que a entidade que represento non é debedor por procedemento de reintegro.
12. Comunicar calquera modificación que afecte a solicitude inicial tramitada.

13. Cumprimento da normativa laboral vixente mentres dura a actividade subvencionada.
14. Que autorizo á Deputación de Lugo para que realice os controis e verificacións necesarios
para o correcto desenvolvemento da subvención outorgada.
15. Non ter concedida nin solicitada ningunha outra axuda para o mesmo fin. No caso de ter
solicitado ou concedido axudas para o mesmo fin cumprimentar o seguinte cadro:

CONVOCATORIA ORGANISMO

SITUACIÓN AXUDA

IMPORTE DE AXUDA

ANO

16. Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
 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 en curso e nos dous
exercicios anteriores ao da presente solicitude de pagamento.
 SÍ solicitou ou obtivo as seguintes axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos
exercicios fiscais (inclúese copia da resolución de aprobación da axuda):
ORGANISMO
CONCEDENTE

OBXECTO DA AXUDA

IMPORTE

IMPORTE
IMPORTE TOTAL das axudas de minimis percibidas

En

,

de

de 201

(Sinatura dixital do representante legal da entidade)

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

ANO

