ANEXO III
CERTIFICACIÓN EN FASE DE SOLICITUDE
TU503D-SUBVENCIÓNS A CONCELLOS DE ATA 10.000 HABITANTES PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA:
Con base na documentación que figura no expediente:
1. Que esta entidade, mediante

(acordo/decreto/resolución/outros)

do/da
de data

(Alcaldía/Xunta de Goberno local/Pleno/outros)
, acordou solicitar subvención ao abeiro da Resolución pola que se establecen as bases reguladoras para a

concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das
infraestruturas turísticas e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento TU503D) , para o proxecto denominado
DENOMINACIÓN DO PROXECTO

cun orzamento total de

€ (IVE engadido), aceptou expresamente as condicións de financiamento e

demais requisitos establecidos nas bases reguladoras desas subvencións, así como o compromiso de financiar o importe da actividade que non
resulte subvencionado ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da execución prevista segundo a documentación achegada coa
solicitude.
2. Que con data

esta entidade remitiu as contas ao Consello de Contas de Galicia.

3. Que as actuacións obxecto da solicitude de subvención non estaban iniciadas na data do 1 de xaneiro de 2021.
4. Que, para os efectos do disposto no artigo 2.7 das bases reguladoras destas subvencións, esta entidade ten dispoñibilidade sobre os terreos e
inmobles en que se van desenvolver as actuacións que garanta a permanencia da actuación subvencionada.
E para que así conste, para os efectos do exixido no artigo 6.1.1 das bases reguladoras destas subvencións, asino esta certificación.

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

