
ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/DONA                                                                                    con N.I.F. Nº
 

actuando en representación do Clube/ Asociación/ Entidade 

con C.I.F  en vista da solicitude de subvención nominativa ao Concello de 

Muxía formulada consorte ao Anexo I. 

Declaro baixa a miña responsabilidade, que cumpro e acepto as condicións previstas nas Bases 
de Execución do Orzamento. 
Ademáis, Declaro baixa a miña responsabilidade que (sinalar cun x o que proceda): 

A entidade á que represento non dispón de ningunha outra subvención ou ingreso afectado para o 
proxecto ou actividade para a que se solicita a axuda, outorgada por outra entidade pública ou 
privada. 

A entidade á que represento ten solicitado/ recibido outras subvencións ou ingresos afectados para 
a actividade ou proxecto para a que se solicita a axuda, outorgada por e por un importe de: 

Entidade da que se solicitou a axuda   Data de solicitude     Data de concesión Importe solicitado   Importe concedido 

No caso de solicitudes denegadas faráse constar esta circunstancia na columna de ´´Data de concesión`` 

A entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións que para ser beneficiario se establecen no artigo 13 
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (artigo 10.2 da Lei 9/2017, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia). 

A entidade á que represento atópase ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, Facenda Autonómica, Concello 
de Muxía e coa Seguridade Social. 

A entidade á que represento non foi condeada mediante sentencia firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou 
axudas públicas. 

A entidade á que represento non solicitou a declaración de concurso, nin foi declarada insolvente en calquera procedemento, nin se 
atopa declarada en concurso, nin está suxeita a intervención xudicial, nin se atopa inhabilitado conforme a Lei Concursal. 

A entidade á que represento non deu lugar, por causa da que fose declarada culpable, á resolución firme de calquera contrato 
celebrado coa Administración. 

Non se atopa incursa a persoa física ou quen ostente a representación legal de outras persoas xurídicas en algún dos supostos da Lei 
53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades de persoal ao servizo das Administracións Públicas, nin se trata de calquera dos cargos 
electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de réxime electoral xeral, nos termos establecidos na mesma ou na normativa 
autonómica que regulen estas materias. 



A entidade á que represento non ten pendente o pago de obrigas por reintegro de subvencións 

A entidade á que represento non ten sido sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións 
segundo o previsto na Lei Xeral de Subvencións e na Lei Xeral Tributaria 

A entidade á que represento non está incursa nas causas de prohibición previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de Asociación 

Asimesmo, COMPROMÉTOME FIRMEMENTE A: 

a) Manter o cumprimento das oobrigas establecidas nos apartados anteriores ata o momento do 
recoñecemento do dereito coa concesión da subvención e ata o pago total da mesma. 
b) Realizar as actividades ou programas obxecto da subvención nos prazos establecidos 
c) Xustificar os gastos subvencionados nos termos establecidos nas Bases de Execución do Orzamento 
d) Facilitar canta documentación sexa requerida polo Concello e a Intervención Municipal ao obxexto de 
supervisar a adecuada aplicación da subvención 
e) Comunicar ao Concello de Muxía a obtención de calquera subvención ou axuda de calquera entidade 
pública ou privada que teña por finalidade as actividades ou proxectos subvencionados 
f) Acreditar que se atopa ao corrente co cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
g) Dispoñer de libros contables, rexistros dilixenciados e demáis documentos coa finalidade de garantir o 
adecuado exercicio das facultades de comprobación e control.
 h) Que a subvención concedida sexa destinada á actividade ou proxecto motivo da solicitude. Para iso, 
conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluidos os documentos 
electrónicos, gráficos e de imaxe, en tanto podan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. 
i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos do artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións.
 j) Difundir na publicidade das actividades subvencionadas (programas, carteis anuciadores, 
fotografías e demáis materiais gráficos, escritos e sonoros) o carácter público do financiamento, 
indicando expresamente a colaboración do Concello de Muxía. 

E para que así conste aos efectos de poder ser beneficiario da axuda solicitada, 

asino a presente en Muxía, a 

Asinado: 

*O presente Anexo debe asinarse dixitalmente.
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