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ANEXO III

Anexo de solicitude

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE
Don/dona ______________________________________ NIF __________________
en
calidade
de
presidente/a
ou
representante
legal
da
entidade:
__________________________________________________________________ con CIF
________________________________, en relación coa solicitude para tomar parte no
procedemento para a concesión de axudas do Concello de Redondela para a realización de
actividades ano 2022

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Que a entidade que represento non ten ánimo de lucro.
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 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.
3. 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 presentado unha renuncia por escrito.
4. Que, en cumprimento do artigo 25 do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que
se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
a entidade non incumpre ningunha obriga por reintegro de subvencións.
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Asdo.: (Presidenta/e ou representante legal da entidade)

https://sede.depo.gal

Redondela, _______ de _____________________ de 2022.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

E para que así conste, para os efectos oportunos, asina a/o presidente/a da entidade ou
representante legal.

