SOLICITUDE SUBVENCIÓN. ANEXO II
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONCELLERÍA DE MULLER E IGUALDADE
ANO

IMPORTE

ENTIDADE:
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/a ______________________________________________ , con DNI_____________, en calidade de presidente/a
da entidad________________________________________________, con CIF_____________1
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Que a entidade que represento está ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria, coa Axencia tributaria de Galicia e co Concello de Ferrol; así como das súas obrigas coa Seguridade Social.
Que dispoño da documentación que así o acredita, que poñerei ao dispor do concello cando me sexa requirida, e
comprométome a manter este requisito durante todo o tempo da tramitación do expediente e do dereito á cobranza da
subvención, quedando obrigado a comunicar ao concello calquera variación desta situación 2
2. Que a entidade que represento non ten pendente de reintegro ningunha subvención, e comprométome a manter este
requisito durante o tempo da tramitación do expediente e do dereito á cobranza da subvención, quedando obrigado a
comunicar ao concello calquera variación desta situación.
3. Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro xeral de subvencións, que impiden obter a condición de beneficiario ou entidade
colaboradora de subvencións.
4. Que en relación con outras axudas ou ingresos públicos ou privados, procedentes de calquera administración pública
ou entidade privada, a entidade que represento:
NON solicitou outras axudas para a mesma finalidade
SÍ solicitou as seguintes axudas para esta mesma finalidade
Administración ou entidade á que
solicitou

Importe solicitado

Importe concedido

Os importes non subvencionables se financian con:
Fondos propios
Outros (natureza do ingreso e importe): _______________________________
5. Que a entidade comprométese a facer constar a colaboración do Concello de Ferrol en toda a publicidade e difusión
das actividades subvencionadas, así como no material empregado nas mesmas adquirido coa subvención, inxerindo en
todo o material publicitario o logo institucional do Concello.
6. Que a entidade comprométese a obter as licenzas e as autorizacións preceptivas para o desenvolvemento das
actividades.
Ferrol,
O/a Presidente/a

clicar para asinar

Deberá xuntarse DNI e CIF da entidade. No caso de delegación da Presidencia, documentación acreditativa do alcance da dita
delegación (presentación de subvención e sinatura de toda a documentación necesaria para a súa tramitación).
2 Para subvencións ata 3.000 €. As de máis de 3000 € deberán achegar os certificados correspondentes
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