
(Sinatura do solicitante ou persoa que 
o representa )

ILMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARALLA

Baralla , a

ANEXO II:DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADE

SOLICITUDE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

O/a
solicitante

representante

D. /Dna.

con DNI  n.º

 Declaro baixo a miña responsabilidade que non me atopo / que a entidade a que represento non se 
atopa incurso/a en ningunha das circunstancias de prohibición para a obtención da condición de 
beneficiario de axuda ou subvención, previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, Lei Xeral de 
Subvencións de Galicia, de 17 de xuño.

 Declaro baixo a miña responsabilidade que a día de hoxe atópome / que a entidade a que 
represento atopase ó corrente no cumprimento da súas obrigacións fiscais no Concello de Baralla. 
  
 

 Declaro baixo a miña responsabilidade que cumpro/que  a entidade á que represento cumpre os 
requisitos establecidos no artigo 6 da Ordenanza Reguladora da Concesión de Subvencións polo 
Concello de Baralla  relativo ós beneficiarios  das subvencións obxecto de regulación. 
  
 

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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