
Nome da comparsa:
Categoría na que participa (sinalar cunha X):

Adultos
Infantil

Copla (sinalar cunha X):
Si
Non

Tipo de vehículo (trailer, turismo...):
Metros:
Presencia da Policia Local (sinalar cunha X):

Si
Non

Nome da asociación:
CIF:

Nome da persoa responsable:
Teléfono:
Número de conta:

Declaro coñecer as bases que rexen o Desfile de Entroido 2020 e cumplilas:

Sinatura, data e hora: 

Número de de orde no desfile:

Solicitude de Inscrición Entroido 2020

Esta solicitude só será válida se ven acompañada da seguinte documentación:

Fotocopia do CIF da asociación.
Declaración responsable asinada polo presidente/a da asociación de non 
ter débedas tributarias nin fronte á seguridade social.
Certificado orixinal da conta bancaria da asociación.
Documentación xeral dos vehículos para participación nos desfiles.

Concello do Porriño
C/ Antonio Palacios, 1, Porriño, O. 36400 (Pontevedra). Tfno. 986335000. Fax: 986330579



 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D.:  
Con D.N.I. nº:  
Actuando en nome e representación de:  
Con C.I.F. nº:   
 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE NON: 
 
1.- Estar condenado mediante sentenza firme á pena de perda da 
posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas. 
 
2.-Ter solicitado a declaración de concurso, ser declarado 
insolvente en calquera procedemento, atoparse en declaración de 
concurso, estar suxeito a intervención xudicial ou ser inhabilitado 
segundo á Lei Concursal sen que concluíra o período de 
inhabilitación fixado na sentenza de calificación do concurso. 
 
3.- Dar lugar, por causa de declaración de culpabilidade, á 
resolución firme de calquera contrato celebrado ca Administración. 
 
4.- Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades 
mercantís ou aqueles que ostenten a representación legal de outras 
persoas xurídicas, en algún dos supostos da Lei 12/1995, de 11 de 
maio, de Incompatibilidades do persoal ó servizo das 
Administracións Públicas, ou tratarse de calquera dos cargos 
electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño do 
Réximen Electoral Xeral, nos termos establecidos na mesma ou na 
normativa autonómica que regule esas materias. 
 
5.- Non atoparse ó corrente no cumprimento de obrigas tributarias 
ou fronte a Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, 
na forma que se determine regulamentariamente. 
 
6.- Ter residencia fiscal no país ou territorio calificado 
regulamentariamente como paraíso fiscal. 
 
7.- Non atoparse ó corrente do pago de obrigas por reintegro de 
subvencións nos termos que regulamentariamente se determinen. 
 
8.- Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da 
posibilidade de obter subvencións según a Lei 38/2003 Xeral de 
Subvencións ou a Lei Xeral Tributaria. 
 
Advertido das responsabilidades legais que se derivan na falsedade 
de documentos administrativos asino a presente declaración, 
 

No Porriño a,                                     de 2020 
 

O Declarante, 
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