ANEXO VI

DECLARACIÓNS
ED500A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS PARA ACTUACIÓNS DE ADECUACIÓN DAS PISTAS MULTIDEPORTE NOS CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL E PRIMARIA E NOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS NON UNIVERSITARIOS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:
Non se solicitou nin se lle concedeu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os
cales se solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou se lle concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os
cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 18 das bases reguladoras. contratación pública.
6. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda autonómica e coa Facenda estatal ou fronte á Seguridade Social e non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda con ningunha outra Administración pública.
7. Que cumpre a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións e
contratación pública.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral Técnica

de

de

