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DECLARACIÓN RESPONSABLE (ASOCIACIÓNS) 

 
Don/Dona_______________________________________________________________
_____con NIF: _______________en calidade de presidente/a  

 
DECLARO que a entidade que presido/ 

 Que cumpre cos requisitos esixidos para obter a condición de beneficiaria previstos no 
artigo 13 da  Lei 38/2033, do 17 de novembro, xeral de subvencións e que non é debedora 
por resolución de procedencia de reintegro ao abeiro do art.31.7 da Lei 9/2007 de 
subvencións de Galicia e nos termos do art. 21 do Regulamento xeral de subvencións. 

 Que se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social e coa Axencia Tributaria de 
Galicia (ATRIGA).  

 

 
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á 
declaración responsable, ou a non presentación da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso 
requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito 
ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades 
penais, civís ou administrativas ás que houbese lugar, de acordo co artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas.  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (PERSOAS FÍSICAS) 
 

Don/Dona_______________________________________________________________
_____con NIF: _______________  

 
DECLARO  

 Cumpro cos requisitos esixidos para obter a condición de beneficiaria previstos no 
artigo 13 da  Lei 38/2033, do 17 de novembro, xeral de subvencións e que non é 
debedora por resolución de procedencia de reintegro ao abeiro do art.31.7 da Lei 
9/2007 de subvencións de Galicia e nos termos do art. 21 do Regulamento xeral 
de subvencións. 

 Que me encontro ao corrente no cumprimento das miñas obrigas coa Axencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) e coa Seguridade Social e coa Axencia Tributaria de 
Galicia (ATRIGA).  

 

 
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á 
declaración responsable, ou a non presentación da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso 
requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito 
ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades 
penais, civís ou administrativas ás que houbese lugar, de acordo co artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas.  

 


