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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/a…………………………………………………………………………………, con DNI………………………, 

data de nacemento ………………………………………, enderezo a efectos de 

notificación………………………………………………………………………………………………………………, 

e-mail …………………………………………………………………………, telefono …………………………… 

DECLARA BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

 Que o traballo titulado………………………………………………………………………………………. 

presentado ao VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SENDEIROS DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES” é da miña autoría e non foi publicado 

previamente, e que foi realizado na Reserva da Biosfera ..........................................., no 

lugar de ................................., municipio de ................................................... (pódese 

indicar o nome da ruta, coordenadas, etc.). 

 Do mesmo xeito, declaro que a fotografía é orixinal. Afirmo, así mesmo, que os materiais 

presentados non se encontran protexidos por dereitos de autor; e no caso de que así fose, 

eu asumiría a responsabilidade de calquera litixio ou reclamacións relacionadas coa 

violación de dereitos da propiedade intelectual, exonerando de toda responsabilidade á 

Deputación Provincial de Lugo. 

 Autorizo á Deputación Provincial de Lugo a reproducilo, editalo, distribuílo, exhibilo e 

comunicalo no país e no estranxeiro, por medios impresos, electrónicos, Internet ou 

calquera outro medio. 

 Que non me atopo/a incurso/a en ningunha das prohibicións previstas nos apartados 2 nin 

3 do artigo 13 da Lei 38 /2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e apartados 2 e 3 

do artigo 10 da Lei 9/2007 de 13 de xuño De Subvencións de Galicia. 

 Que me atopo na situación que fundamenta a concesión do premio ou na que concorren as 

circunstancias previstas nas bases reguladoras e na convocatoria. 

 Que non son debedor/a por resolución de procedencia de reintegro no momento da 

sinatura da presente declaración. 

 Que estou ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria 

Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Deputación 

Provincial de Lugo impostas polas disposicións vixentes. 

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

 

                         ,           de           de 2021 

Asinado: 


