ANEXO VII
CERTIFICACIÓN EN FASE DE SOLICITUDE
PR483B - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA A CONCELLOS ASOCIADOS OU
AGRUPADOS
PR483D - FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA A CONCELLOS ASOCIADOS OU
AGRUPADOS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

EN CALIDADE DE

SEGUNDO APELIDO

NIF

CONCELLO REPRESENTANTE DA ASOCIACION OU AGRUPACIÓN

NOME DOS CONCELLOS ASOCIADOS OU AGRUPADOS

CERTIFICA, con base na documentación que figura no expediente:
Que todos os concellos integrantes da asociación ou agrupación acordaron solicitar subvención ao abeiro da orde pola que se regulan os criterios
de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental
para o ano 2021, para o proxecto denominado
cun orzamento total de _

__

,

_________________ €, integrado polas seguintes actuacións:
ORZAMENTO (en €)

DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN

TIPO DE GASTO (Indicar se son gastos
de funcionamento ou investimentos)

2. Que todos os concellos integrantes da asociación/agrupación aceptan expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos
establecidos na orde, así como o compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención.
3. Que acordaron nomear o/a alcalde/sa do Concello de
como representante, con poderes
suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á agrupación/asociación, e que actuará como
coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda.
4. Que todos os concellos participantes na solicitude remitiron, antes do remate do prazo de presentación de solicitudes, as respectivas contas
correspondentes ao exercicio 2019 ao Consello de Contas de Galicia.
5. Respecto da plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios onde se pretende realizar as actuacións que integran o proxecto para o cal
solicita a subvención (marcar o que proceda):
Esta entidade posúe, antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes, a plena dispoñibilidade sobre os terreos ou predios
onde se pretende realizar as actuacións que integran o proxecto para o cal solicita a subvención
O proxecto non inclúe a realización de obras
6. En relación cos gastos de funcionamento para os cales se solicita subvención (indicar o que proceda):
Os gastos de funcionamento para os cales se solicita subvención están vinculados co funcionamento dos servizos que teñen asignadas as
funcións de protección do ambiente e do espazo natural
O proxecto non inclúe gastos de funcionamento

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Administración Local

de

de

