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CONCELLO DE BEGONTE

ANEXO II DECLARACION RESPONSABLE
AXUDAS ECONÓMICAS AOS ESTABLECEMENTOS DO CONCELLO DE BEGONTE
AFECTADOS POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA A CONSECUENCIA
DO COVID-19
D. / Dna.:
con NIF/NIE nº:

en calidade de solicitante ou representante legal (no

caso de persoa xurídica) de

___ (indique o

nome da persoa física ou xurídica beneficiaria), na presente convocatoria de axudas económicas
aos establecementos do Concello de Begonte afectados pola declaración do estado de alarma a
consecuencia do COVID-19,
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
✓ Que a actividade que viña desenvolvendo se viu obrigada a cesar polo peche de
establecementos disposto no R.D. 465/2020, de 17 de marzo que modifica o artigo 10 do
R.D. 463/2020, de 14 de marzo.
✓ Que se compromete a manter a actividade durante o período mínimo de tres meses dende
a data de concesión da axuda económica.
✓ Que asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.
✓ Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de
beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, de 17 de
novembro, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da
mesma.
✓ Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigas das persoas
beneficiarias de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro.
✓ Que se compromete á comunicación das axudas concedidas para a mesma finalidade.
Begonte, ....... de ............................................... de 2020
(Sinatura do declarante)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co establecido na normativa de
protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, informámoslle que os
datos persoais recabados desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a fresponsabilidade da
área tramitadora do procedemento instado, para os fin indicados polo Concello de Begonte. O tratamento de datos
queda lexitimado por obriga legal e o consentemento das persoas interesadas. Así mesmo, comunicámoslle que o
responsable do tratamento e destinatario da información é o CONCELLO DE BEGONTE. Pode contactar co
responsable do tratamento, para solicitar máis información sobre o tratamento dos seus datos, así como exercer os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación e oposición e revogación do
consentimento, en Plaza irmáns Souto Montenegro, nº 1. 27373. BEGONTE. LUGO

