ANEXO II:
DECLARACIÓN
D. ________________________________________________________________________ , con
DNI núm __________________________________________, en calidade de ---------------------da Asociación _________________________________________________________________co
CIF ______________ e domicilio social _________________________________________ do
Concello de BAIONA
DECLARO:
a.- Esta Asociación carece de fins de lucro
b.- A esta Asociación,
 Non se lle concederon outras axudas ou subvencións coa mesma finalidade.
 Si solicitou ou concedéronselle, procedentes de Organismos Públicos e entidades
privadas, as seguintes axudas ou subvencións:
Relación de axudas solicitadas

Importe

Relación de axudas concedidas

Importe

Asemade, esta Asociación asume o compromiso de comunicar as que se obteñan nun futuro.
c.- 2. Declaro baixo a miña responsabilidade que os gastos nos que poda incorrer a
entidade/asociación solicitante en concepto de IVE, en función do seu carácter recuperable ou
compensable pola dita entidade/asociación
☐ Non teñen carácter subvencionable
Teñen carácter subvencionable
d.-Esta Asociación comprométese a completar o financiamento da actividade, así coma a facerse
responsable de cumprir estritamente toda a lexislación aplicable e ademais a asumir os riscos que
puideran xurdir con ocasión da execución da actividade para a que se solicita subvención.
e.- Esta Asociación non se atopa incursa en ningunha das causas das enumeradas no artigo 13 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 10.2º da Lei 9/2007 do 13 de
xuño de subvencións de Galicia e cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de
beneficiario das subvencións establecidas ou xestionadas pola Administración Pública e en
concreto do Concello de Baiona e coñezo e acepto as bases da convocatoria, asumindo o
compromiso de dar cumprimento ás condicións da subvención.
f.- Esta entidade está o corrente coas súas obrigas tributarias (do Estado e da Comunidade
Autónoma), coa Seguridade Social, e non ten débedas de ningún tipo co Concello de Baiona.
E para que así conste perante o Concello de Baiona, ós efectos da subvención a conceder
por esa Institución, subscribo a presente, en Baiona a _______, de___________________de 2017
SINATURA

