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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SOLICITUDE DE ANTICIPO, NO MARCO DO CONVENIO
ASINADO ENTRE A DEPUTACIÓN DE LUGO E A ENTIDADE
, PARA A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN MINATIVA PARA SUFRAGAR OS GASTOS DERIVADOS DE

D./D.ª

, con NIF

, actuando en nome e representación legal

da entidade

, con CIF

de notificación en
na

, domicilio a efectos

, do concello de

provincia

de

, teléfono de contacto

,

,

e

correo electrónico

,

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a entidade á que represento, no que atinxe á actuación que se reflicte e financia segundo o convenio canalizador
da subvención nominativa asinado coa Deputación Provincial de Lugo o

de

de

:

Atópase ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración
Tributaria, Facenda Autonómica, Deputación Provincial de Lugo e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes, e comprométese a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o
período inherente ao procedemento de aprobación da conta xustificativa, así como ata o exercicio do dereito
ao cobro dos compromisos económicos asumidos pola Deputación de Lugo no convenio de referencia.
Non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no
Tesouro Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda pública e
comprométese a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao procedemento
de aprobación da conta xustificativa, así como ata o exercicio do dereito ao cobro dos compromisos
económicos asumidos pola Deputación de Lugo no convenio de referencia.
E para que conste, a efectos da solicitude de anticipo prevista no convenio, asino esta declaración
en

,a

de

de

O/A representante legal da entidade beneficiaria,
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