ANEXO II

DECLARACIÓN DE AXUDAS
SA463G - SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS PROMOVIDOS POR
CONCELLOS, MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS OU AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda ou ingreso para este mesmo proxecto para o que se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
AXUDA/S SOLICITADA/S
ENTIDADE Á QUE SE LLE SOLICITOU ALGUNHA
AXUDA PARA ESTE PROXECTO

AXUDA/S CONCEDIDA/S
CONTÍA
SOLICITADA

ENTIDADE QUE CONCEDEU ALGUNHA AXUDA PARA
ESTE PROXECTO

CONTÍA
CONCEDIDA

OUTROS INGRESOS
Concepto

Contía

2. Que se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña doutras administracións ou doutros entes públicos ou
privados, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Que a entidade (ou entidades, no caso das agrupacións) non está(n) incursa(s) en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de
axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que de conformidade co disposto no artigo 14 desta orde, as declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes da agrupación, en
base ás cales se realiza esta declaración, atópanse en poder do concello representante para a súa achega ao procedemento de subvencións,
no caso de que sexa requirido para iso polo órgano tramitador (só no caso das agrupacións de concellos).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Saúde Pública

de

de

