ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A TITULARES DE
OBRADOIROS ARTESÁNS INCLUIDOS NO REXISTRO XERAL DE ARTESANÍA DE GALICIA NA PROVINCIA DE LUGO NO CONTEXTO DA
CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19, ANUALIDADE 2020.
D./Dª

con NIF

condición de:

Titular

na

Representante

Corro electrónico

Telefono

do OBRADOIRO ARTESANAL:
,
NIF

ENDEREZO SOCIAL
, C.P
LOCALIDADE E CONCELLO
,
PROVINCIA

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Que non me atopo incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 e
3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, xeral de subvencións, nin nas recollidas nos mesmos apartados do artigo 10 da
Lei 9/2007, de xuño, de subvencións de Galicia.
Que coñezo e acepto as bases da presente convocatoria e os compromisos que nela se inclúen.
Que cumpro todos os requisitos e obrigas da convocatoria para poder participar no procedemento de concesión de
subvencións a titulares de obradoiros artesáns incluidos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia na provincia de Lugo no
contexto da crise da pandemia da Covid-19, anualidade 2020 polo que ten a condición de beneficiario.
Que o titular do obradoiro artesán incluido no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia na provincia de Lugo: (marque o que
proceda)
SI está asumindo o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter a posibilidade de compensalo ou
recuperalo.
NON está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a posibilidade de compensalo ou
recuperalo.
Que non son debedor/a por resolución de procedencia de reintegro no momento da sinatura da presente declaración. E
que me comprometo a manter o cumprimento da devandita obriga durante o período inherente ao recoñecemento ou
exercicio do dereito ao cobro da subvención outorgada pola Deputación de Lugo.
Que non teño pendente de xustificación subvencións anteriores coa Excma. Deputación Provincial de Lugo.
Que:

NON solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou
axuda doutras administración publicas ou outras entidades publicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a
mesma actuación subvencionable.
SI, ten axudas ou subvencións solicitadas, concedidas ou pendentes de resolución, para a mesma actuación
subvencionable, segundo a seguinte táboa:

CONCEPTO (marque cunha cruz “X”)
AXUDA

ENTIDADE Á QUE SE LLE SOLICITOU A AXUDA OU SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS

8.

€

Outros patrocinios sen achegas económicas doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas, tal
como figura na seguinte relación detallada dos patrocinios (sen achegas económicas) obtidos para o mesmo obxecto ou
actividade:
PATROCINIO DE

9.

IMPORTE

EN CONCEPTO DE

Que me atopo ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, no momento da sinatura da presente
declaración. E que comprométome a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao
recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención outorgada pola Deputación de Lugo.

E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente declaración responsable

a

Asdo:
O/A titular do obradoiro artesanal

de

de 2020

