DECLARACIÓN DE AXUDAS DA ENTIDADE
(Esta declaración deberá realizala a persoa nomeada como representante)
D./Dª....................................................................................con DNI.......................................
como representante da entidade............................................................................................
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
1.- Que a entidade non ten solicitada nin, por tanto, concedida ningunha subvención e/ou
axuda con idéntico destino, comprometéndose a comunicar ao concello a concesión de
calquera outra axuda ou subvención de entes públicos ou privados para a mesma
finalidade.
2- Que ten concedida a/as seguinte/s axuda/s ou ingresos de calquera Administración ou
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades para a mesma finalidade.
Estado
(concedida)

Organismo

Data de resolución

Disposición

Importe

2.- Que a entidade á que representa non se atopa incursa en ningunha das causas de
prohibición para ser beneficiario/a de axudas ou subvencións públicas, a que fai
referencia o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, que
implica, entre outras condicións, que se atopa ao corrente coas súas obrigas coa Facenda
Estatal, Autonómica, Local e coa Seguridade Social.
3.- Que a entidade non ten pendente de pago ningunha cantidade derivada de
expedientes de reintegro de subvencións.

Arteixo,.............de........................................de 2019

Sinatura

AUTORIZACIÓN DA PERSOA INTERESADA PARA RECABAR DATOS PARA A
CONCESIÓN DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS.
A persoa abaixo asinante autoriza ao Concello de Arteixo a solicitar da Agencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, os datos relativos a
cumprimento das súas obrigas tributarias para comprobar o cumprimento dos requisitos
establecidos
para
obter,
percibir
e
manter
a
subvención
denominada.........................................................................................................
A presente autorización outórgase exclusivamente ós efectos do recoñecemento,
seguemento e control da prestación mencionada anteriormente e en aplicación do
disposto no artigo 95.1 K) da Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa
autorización do interesado, a cesión de datos tributarios que precisen ás AA.PP para o
desenvolvemento das súas funcións.
A) DATOS DO AUTORIZADOR (só no caso de que sexa unha persoa xurídica ou
entidade do artigo 35.4 da Ley General Tributaria)

ENTIDADE Á QUE REPRESENTA:

CIF:

APELIDOS

NOME

NIF:

ACTUA EN CALIDADE DE:

AUTORIZA Á OBTENCIÓN DO CERTIFICADO
TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS, IRPF
ANO..........

SINATURA

AUTORIZA
Á
OBTENCIÓN
DE
CERTIFICADOS
TRIBUTARIOS DE TERCEIRAS PERSOAS. ESTAR AO
CORRRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS PARA
OBTER SUBVENCIÓN PÚBLICAS.

SINATURA

Arteixo,.................de......................................de 2019

Sinatura

