Modelo de declaración responsable

D/Da. ………………………………………………………………………………………. con NIF …………………………………. enderezo
en ………………………………………………………………………………….. e teléfono ………..……………. actuando en nome
e representación

da

empresa/entidade/asociación

…………………………………..

con

domicilio

en

……………………………………………… e CIF …………………………………………. Á que represento (ou actúo en nome
propio) ante o concello de Muros comparezo e

DECLARO:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Que nin a a entidade á que represento, nin ningún dos seus administradores ou
representantes, se atopan incursos en suposto algún aos que se refire o artigo 60 do Texto
refundido da lei de contratos do sector público (en adiante TRLCSP) nin da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
Que nin o asinante desta declaración, nin ningún dos administradores ou representantes da
entidade á que represento están incursos en causa de incompatibilidade para ser receptor de
subvencións de acordo coa lexislación vixente e reúno os requisitos para obter a condición de
beneficiario
Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa facenda
estatal, autonómica e local impostas polas disposicións vixentes.
Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas da Seguridade Social
impostas polas disposicións vixentes.
Así mesmo
Autorizo ó concello de Muros a obter os datos que obren en poder da administración
que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracións realizadas.
Declaro realizar a actividade que fundamenta o outorgamento da subvención/contrato e
cumprir o obxectivo para o que sexa outorgado.
Non estar incursa a entidade que represento nas causas de prohibición previstas nos apartados
5 e 6 do artigo 4 da Lei reguladora do dereito de asociación.
Declaro comunicar ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos
ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das
circunstancias que fundamentaran a concesión da subvención. Esta comunicación deberá de
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos percibidos.
E para que así conste e teña efectos ante o concello de Muros

Asdo.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)

