
 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

DA MULLER E A IGUALDADE PARA O ANO 2022

Xustificación: Declaración

responsable (Anexo IX)

Entidade 

CIF 

Representante 

NIF

Enderezo 

Teléfono / Fax 

Correo electrónico

DECLARACIÓNS:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que nin  a  persoa asinante  da  declaración,  nin  a  entidade á  que
represento, nin ningunha das súas persoas administradoras ou representantes, se atopan incursas en
suposto ningún aos que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións públicas. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que non forma parte dos órganos de goberno ou administración da
entidade ningún membro que se atope nos supostos recollidos na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas ou tratarse de calquera dos cargos
electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, nos termos que a
propia Lei establece.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que a entidade atópase ao corrente  no cumprimento das obrigas
tributarias coa Facenda estatal, coa Facenda autonómica, coa Recadación Municipal e coa Seguridade
Social. 

No caso  de  obter  unha subvención  superior  a  3.000 €  AUTORIZO   SI   NON ao Concello  de

Redondela a recabar os certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
No caso de responder non, deberán achegar os devanditos certificados.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que a entidade atópase inscrita no Rexistro municipal de asociacións
e que as circunstancias da entidade que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para as  subvencións
do Concello de Redondela son exactas e non experimentaron variación.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que en cumprimento do artigo 25 do Real decreto 887/2006, do 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, non
ter incumprida ningunha obriga por reintegro de subvencións.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que, no caso de que a xustificación sexa electrónica, que as facturas
presentadas están escaneadas das orixinais e que estarán en posesión da entidade durante catro anos
para por a disposición do Concello de Redondela ou calquera organismo público que tivera que acceder a
elas. 

AUTORIZO  ao  órgano  que  xestione  a  subvención  a  recabar  os  datos  que  obren  en  poder  da
administración que fosen necesarios para comprobar a veracidade das declaracións realizadas. 

Redondela,   de   de 2022.

Asdo.: A/ Presidenta/e ou representante legal da entidade
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