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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A XUSTIFICACIÓN DO CONVENIO DA SUBVENCIÓN DIRECTA
OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO Á ENTIDADE
, CO OBXECTO DE COLABORAR NO
FINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN

,

R

, PARA A ANUALIDADE

D./D.ª

, con NIF

, actuando en nome e representación legal

da entidade

, con CIF

de notificación en
na

provincia

, domicilio a efectos

, do concello de
de

, teléfono de contacto

,

e

,
correo electrónico

,

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a entidade á que represento, no que atinxe á actuación que se reflicte e financia segundo o convenio da
subvención directa nominativa outorgada pola Deputación de Lugo co obxecto de colaborar no financiamento da
actividade
asinado entre as partes o

, para a anualidade
de

de

,

:

Non recibiu ningunha outra axuda ou subvención doutras Administracións Públicas, entes públicos ou
entidades privadas para a mesma actuación/actividade.
Recibiu outra/s axuda/s ou subvención/s doutras Administracións Públicas, entes públicos ou entidades
privadas, tal como figura na seguinte relación detallada das subvencións e axudas obtidas para o mesmo
obxecto da actividade:
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CONCEPTO
AXUDA

PROCEDENCIA

IMPORTE

SUBVENCIÓN
€
€
€
€

Atópase ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da
Administración Tributaria, Facenda Autonómica, Deputación Provincial de Lugo e coa Seguridade Social,
impostas polas disposicións vixentes, e comprométese a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante
o período inherente ao procedemento de aprobación da conta xustificativa, así como ata o exercicio do
dereito ao cobro desta subvención outorgada pola Deputación de Lugo.
Non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso
no Tesouro Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda pública
e comprométese a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao
procedemento de aprobación da conta xustificativa, así como ata o exercicio do dereito ao cobro desta
subvención outorgada pola Deputación de Lugo.
Realizou a actividade/actuación, acción ou comportamento obxecto da subvención na súa totalidade
co cumprimento das condicións que motivaron a súa concesión e os compromisos adquiridos no citado
convenio.
Inseriu na publicidade a colaboración da Deputación de Lugo en todas as actuacións e nos soportes
que se utilizaron na execución da actividade/actuación, acción ou comportamento subvencionada.
Asumiu o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE), derivado dos gastos da realización da
actividade financiada ao abeiro do citado convenio.
E para que conste, a efectos da xustificación do citado convenio, asino esta declaración
en

,a

de

de

O/A representante legal da entidade beneficiaria

Asdo.:

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

