
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO NA TEMPADA 2018/2019

ANEXO IV-1: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dona______________________________________________________________________,

con DNI____________________________________en calidade de secretaria/o da entidade 

deportiva____________________________________ con CIF____________________________.

DECLARA

1.-  Que Don/Dna __________________________________________________ ten a condición
de representante legal desta entidade.

2.- Que esta entidade, para a tempada deportiva 2018-2019 ou 2019 no caso de ser anual:

- □    NON solicitou ou non se lle concederon outras axudas ou subvencións

- □    SI solicitou ou se lle concederon outras axudas ou subvención

Organismo no que ten solicitada e/ou concedida a subvención Importe
solicitado

Importe
concedido

€ €

€ €

€ €

€ €

3.- Que a entidade solicitante coñece e acepta as bases reguladoras do programa de subvencións
da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades deportivas para a
promoción do deporte feminino na tempada 2018/2019.

4.- Que a entidade solicitante comparte co Concello de Vigo o obxectivo da promoción do deporte
feminino e comprométese a empregar unha linguaxe e imaxe non sexista no desenvolvemento da
súa actividade.

5.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería
de  Facenda  da  Xunta  de  Galicia,  a  Seguridade  Social  e  o  Concello  de  Vigo,  autorizando
expresamente ao Concello de Vigo ás comprobacións que a tal fin sexan necesarias.

6.-  Que  a  entidade  solicitante  non  está  incursa  en  ningunha  das  prohibicións  para  obter  a
condición de beneficiaria previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia e que son certos os datos presentados.

Vigo, ______de ____________de 2019

Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade
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