
 

ANEXO  IV

SUBVENCIÓNS ÁS ANPAS PARA AXUDA Á PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE

D./ Dª con NIF

en calidade de presidente/a ou representante legal da ANPA       

solicitante das axudas do Concello de Redondela para financiar o mantemento dos servizos de

comedor escolar no curso académico 2020-2021,

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1. Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das circunstancias nin
prohibicións a  que se  refire  e  enumera  o artigo 10  da Lei  9/2007,  do 13  de xuño,  de
Subvencións  de  Galicia,  polo  que  non  existe  obstáculo  que  impida  que  poida  resultar
beneficiaria das axudas convocadas.

2. Que ningunha das persoas administradoras, responsables ou asinantes nin a persoa asinante
da declaración se atopan incursas en suposto ningún dos que recolle o artigo 13 da Lei
58/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

3. Que esta entidade está ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal, coa
Facenda  Autonómica,  coa  Facenda  Municipal  e  coa  Seguridade  Social,  o  cal  asino  en
cumprimento da letra e) do apartado 2º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia.

4. Que  a  entidade  ten  debidamente  xustificadas  as  subvencións  concedidas  en  anteriores
convocatorias, ou ben ten solicitada unha prórroga debidamente xustificada e aprobada, ou
ben ten presentada unha renuncia por escrito.

5. Que a entidade está ao corrente de pago das súas obrigas por reintegro de subvencións.

6. Que a entidade está rexistrada no Rexistro Municipal de Asociacións e que os datos están
actualizados en orden ós requisitos exixidos para as subvencións do Concello.

O documento debe ser datado e asinado electrónicamente polo/a presidente/a da ANPA ou o/a representante legal

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE REDONDELA
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