ANEXO 1
BOLETÍN DE INSCRICIÓN NO CONCURO "ACENDENDO O NADAL''
Datos da persoa participante (ou da persoa representante en caso de participación colectiva):
Nome e apelidos:
DNI, NIF:
N.º teléfono:
Correo electrónico:
Modalidade na que participa (sinale claramente a que proceda):
______ Escaparates de establecementos
______ Exterior de establecementos
______ Exterior de vivendas particulares
______ Rúas, espazos ou edificios públicos para asociación ou agrupacións de establecementos ou particulares.
Datos do lugar ou inmoble co que participa no concurso:
Indique claramente os datos de localización (enderezo) da vivenda, establecemento ou lugar que vai a decorar e ilumi
nar na participación do presente concurso:

Muros, ... de decembro de 2019.
Sinatura

ANEXO 11

__________________________ , con DNI ________, representante da
entidade ______________, con CIF __________
AUTORIZO

Ao Concello de Muros, a comprobar de oficio, que a nosa entidade non ten débedas cos seguintes organismos:
Axencia Tributaria Estatal
Seguridade Social
Axencia Tributaria de Galicia
Concello de Muros
A fectos de:
- Cobro de facturas
- Cobro de subvencións ou premios
E para que conste, a pedimento do Concello de Muros, asino esta autorización.

Muros, __ de _____ de 2019.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais os datos
de carácter persoal, recollidos neste impreso, serán tratados de conformidade ca referida lei coa exclusiva finalidade do seu uso dentro deste
Concello.. O titular dos mesmos pode exercer o seu dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidade cancelación ou oposición,
nos termos da Lei Orgánica, dirixíndose a este Concello.

ANEXO 111
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./ D.ª ..............................................................., con DN I n.º .........................., en calidad de ..............................
....................... (cargo/representante legal) da entidade ................................................................................................
.................................., con CIF ........................,

DECLARO que a entidade
a) Non recibiu condena mediante sentenza firme á pena da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
b) Non solicitar a declaración de concurso, nin ser declarada insolvente en calquera procedemento, nin atoparse decla
rado en concurso, nin estar suxeito a intervención xudicial ou ser inhabilitada conforme a Lei Concursa! sen que concluíse
o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.
c) Non deu lugar a resolución firme de calquera contrato celebrado coa administración.
d) Non incorre en ningún dos supostos que contempla a normativa vixente en materia de incompatibilidades dos mem
bros do Goberno da nación e altos cargos da Administración Xeral do Estado, do perssoal ao servizo das Administracións
Públicas ou se identifica con algúns dos cargos electivos regulados na normativa do réxime electoral xeneral.
e) Atoparse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias, impostas polas disposicións vixentes, en relación
co Estado ou fronte á Seguridade Social.
f) Non posúe residencia en territorio cualificado regulamentariamente como paraiso fiscal.
g) Non sufriu sanción mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións conforme a normativa
xeral en materia tributaria ou de subvencións.
h) Que a entidade ten concedidas as seguintes subvencións para a mesma finalidade tanto de administracións públicas
como de empresas privadas polos seguintes importes:
Entidade pública ou privada concedente
Non hai axudas para este fin
Importe concedido e data da conseción
i) Que para os efectos do disposto no sartigos 21 e 25 do RD 887 /2006, do 21 de xullo (BOE do 25 de xullo), polo que
se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, declara baixo a súa responsabilidade que a mencionada
entidade atópase ao corrente no pago de obrigacións por reintegro de subvencións.
E para que conste asino a presente declaración.
Asdo.: ...................................................

