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Subvencións directas excepcionais

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OBRIGAS DO BENEFICIARIO (ANEXO VI.bis)

D/Dª                                                                               , con NIF                              ,    enderezo    a    efectos    de  notificación 

en                                                                                     ,                      , no concello de                                      ,, código     postal 

,                , na provincia de                               , e teléfono                            ,  na  miña  condición   de  representante legal 

da entidade                                                                                                            , con CIF                              ,        domicilio      en 

 ,                                                                                                        , no concello de                                     ,    ,    código     postal 

,               , na provincia de                            , teléfono                            , e-mail                                                                            ,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

       Que a entidade á que represento se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e 
fronte á Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes.

    Que  a  entidade  á  que  represento  non  ten  pendente  ningunha  débeda  en  período  executivo  coa  
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

     Que a entidade á que represento non ten débedas pendentes en período executivo coa Deputación  
Provincial de Lugo.

       Que a entidade á que represento non ten pendente de xustificación subvencións anteriores concedidas 
pola Deputación Provincial de Lugo.

A presente declaración 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 á que represento se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
no momento da sinatura da presente declaración,  e que se compromete a manter o cumprimento das  
anteditas obrigas durante o período inherente ao recoñecemento  ou  exercicio  do  dereito  ao  cobro  da  
subvención outorgada pola Deputación de Lugo.

E para que conste,  aos efectos da solicitude de subvención excepcional  á Deputación de Lugo,  asino a presente
declaración.

En                                       , a                de                            de 

O representante                                                                                                                                                                

Asdo.:  

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO -
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