
ANEXO V

COMPROMISO DE EXECUCIÓN DA ENTIDADE ASOCIADA

DATOS DA ENTIDADE ASOCIADA
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA

Que está asociada á entidade            , solicitante 

das subvencións destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, e que 

asume a execución do                          % das accións aprobadas mediante a resolución de concesión correspondente para os efectos 

previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a normativa reguladora da subvención.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado expedido por quen posue estas facultades na organización, de acordo cos seus estatutos, no cal se acredite a condición de 
membro asociado integrante desta.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos 
documentos.

DENEGO E 
PRESENTO O 
DOCUMENTO

Certificado de débedas expedido pola Axencia Estatal Tributaria de estar ao día do pagamento das obrigas tributarias.

Certificado de débedas expedido pola Seguridade Social de estar ao día do pagamento das obrigas coa Seguridade 
Social.
Certificado de débedas expedido pola Consellería de Facenda de estar ao día do pagamento coa facenda autonómica.

As entidades que subscriben o presente compromiso comprométense, así mesmo, a responder solidariamente fronte á Secretaría Xeral de 
Emprego do cumprimento das obrigas que establece a normativa reguladora da subvención e a non disolverse mentres non transcorresen os 
prazos de prescrición legalmente previstos.

SINATURA DA ENTIDADE BENEFICIARIA SINATURA DA ENTIDADE ASOCIADA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Emprego
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