
 
 

Telfs: 981 600 009 – 981 659 000     FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
web. www.arteixo.org               “Una manera de hacer Europa” 

 

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na Sede Electrónica https://sede.arteixo.org/ (O 

código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 27.3.d da Lei 39/2015, de 

1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas) 

1 de 1 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

PARTICIPANTES 

32º CERTAME DE NARRACIÓNS BREVES MANUEL MURGUÍA 

 

(a incluír no sobre pechado xunto co resto de datos do/a participante): 

 

D/Dna. .............................., con DNI nº ......................... maior de idade e con domicilio a efectos de 

notificacións no correo electrónico …....................................................................................…, e dirección 

R/ ...................................…………………………………………………………………….............................  

nº de teléfono.......................................actuando en representación de…………………………con 

DNI……………....……...... ou no meu propio nome e representación; 

 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

1.- Que non me atopo incurso/a nalgunha das causas de prohibición para obter a condición de 
beneficiarios/as que establece o artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións 
(LXS). 

2- Que a obra é inédita e que non foi premiada, ata a data da súa presentación, en ningún outro 
certame ou premio. 

3- Que dou conformidade á cesión dos dereitos de edición da obra (incluídos os de publicación, 
distribución e explotación) por un prazo de 5 anos desde a data de concesión do premio. 

4- Que outorgo ao Concello de Arteixo consentimento expreso para o tratamento dos datos persoais 
que constan na plica, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 
Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

5- Que autorizo ao Concello de Arteixo a solicitar da Axencia Estatal e Autonómica de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social e do Concello de Arteixo os datos relativos a 
cumprimento das súas obrigas tributarias para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos 
para obter, percibir e manter algún dos 3 premios do Certame Manuel Murguía. A presente autorización 
outórgase exclusivamente aos efectos do recoñecemento, seguimento e control da prestación 
mencionada anteriormente e en aplicación do disposto no artigo 95.1 K) da Lei 58/2003, Xeral Tributaria 
que permite, previa autorización do interesado, a cesión de datos tributarios que precisen ás AA.PP 
para o desenvolvemento das súas funcións. 

(Lugar)........................................, (día)...........de (mes)......................................de 202_ 

 
 
 
Sinatura 
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