
ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª. _________________________________________, con D.N.I. nº __________________, 

en representación de ________________________________________________________,

 con C.I.F. Nº _______________________, baixo a súa persoal responsabilidade, 

D E C L A R A 

Primeiro.- Que a súa representada non incorre en ningunha das circunstancias recollidas no

artigo 13.2(1) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. 

Segundo.-  Que  a  súa  representada  áchase  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigacións

tributarias e coa Seguridade Social así como das súas obrigacións fiscais coa Facenda Local

impostas polas disposicións vixentes, comprometéndose a xustificar mediante a achega dos

documentos e certificados acreditativos, tan pronto sexa requirido para iso. Así como non ser

debedor por reintedro de ausvencións e da súa OBRIGACIÓN DE XUSTIFICAR as SUBVENCIÓNS

outorgadas polo Concello de Cangas. 

A  presente  declaración  formúlase  ao  amparo  do  disposto  no  artigo  24  do  Real  Decreto

887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, para

dar  cumprimento  ao  establecido  no  artigo  13  da  Lei  citada,  artigo  18  e  seguintes  do

Regulamento.  E  para  que  conste  e  forneza  efectos  nas  Convocatorias  de  Subvencións

realizadas polo Concello de Cangas

e asina a presente declaración, 

En Cangas do Morrazo a ________________________________________ 



___________________________________________________________________________

(1) O citado artigo 3.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencions, sinala que
non poderán  ser  beneficiarios  de  subvencións  as  persoas  ou  entidades  en  quen  concorra
algunha das circunstancias seguintes:

a.  Ser  condenadas  mediante  sentenza  firme  á  pena  de  perda  da  posibilidade  de  obter
subvencións ou axudas públicas.

b.  Solicitar  a  declaración  de  concurso  voluntario,  ser  declarados  insolventes  en  calquera
procedemento,  acharse  declarados  en  concurso,  salvo  que  neste  adquirise  a  eficacia  un
convenio, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme á Lei 22/2003,
do 9 de xullo, Concursal, sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de
cualificación do concurso.

c.  Dar  lugar,  por  causa da que fosen declarados culpables,  á  resolución firme de calquera
contrato celebrado coa Administración.

d. Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que
ostenten a representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos da Lei 5/2006,
do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos altos
cargos  da  Administración  Xeral  do  Estado,  da  Lei  53/1984,  do  26  de  decembro,  de
Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, ou tratarse de calquera
dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral
Xeneral, nos termos establecidos na mesma ou na normativa autonómica que regule estas
materias.

e. Non acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade
Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine regulamentariamente.

f. Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso
fiscal.

g. Non acharse ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos
que regulamentariamente se determinen.

h. Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións
conforme a esta ou outras Leis que así o establezan. i. Non poderán acceder á condición de
beneficiarios  as  agrupacións  previstas  no  segundo  pá-
rrafo do apartado 3 do cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos
seus membros.

j.  As prohibicións de obter subvencións afectarán tamén a aquelas empresas das que, por
razón  das  persoas  que  as  rexen  ou  doutras  circunstancias,  poida  presumirse  que  son
continuación ou que derivan, por transformación, fusión ou sucesión, doutras empresas nas
que concorresen aquelas


