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D./D.ª……………………………………………………………….………………...…………………con NIF........................ 

actuando no seu nome ou en representación de si mesma/-ou  da empresa  

..............................................................................................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  : 

• Que a subvención outorgada empregarase para o mesmo fin para o que foi 

concedida, axustándose ós termos do programa 

• Que a entidade a 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. 

• Que a entidade que represento cumpre co disposto no Regulamento Xeral de 

Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril do 2016. 

• Que a entidade a que represento non ten pendente de xustificación subvencións 

anteriores coa Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

• Que a entidade que represento atopase o corrente no cumprimento das súas 

obrigas tributarias (Estado e CCAA), Seguridade Social e Deputación Provincial 

• Que a entidade que represento non é debedor por procedemento de reintegro. 

• Comunicar calquera modificación que afecte a solicitude inicial tramitada. 

• Cumprimento da normativa laboral vixente mentres dura a actividade 

subvencionada. 

• Que autorizo á Deputación de Lugo para que realice os controis e verificacións 

necesarios para o correcto desenvolvemento da subvención outorgada. 

                                                 ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE 



 

 

 

 

• Non ter concedida ningunha outra axuda  procedente de outros fondos europeos 

para o mesmo fin. 

• Soliciten ou recibín axudas, subvencións, ingresos ou recursos procedentes de 

calquera administración, ente público ou privado nacional ou internacional para o 

mesmo fin sempre e cando non superen o custo da actividade subvencionada tal e 

como se detalla no cadro anexo: 

 

CONVOCATORIA ORGANISMO SITUACIÓN ACTUAL AXUDA IMPORTE DA AXUDA ANO 

                         

                         

Asdo. dixitalmente 
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