ANEXO IV

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CONCELLO REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN OU AGRUPACIÓN (só no
caso de solicitudes conxuntas)

EN CALIDADE DE

CONCELLOS INTEGRANTES DA ASOCIACIÓN OU AGRUPACIÓN (só no caso de solicitudes conxuntas)

Para a xustificación do proxecto subvencionado á entidade á que represento, en virtude da Orde pola que se establecen as bases reguladoras e
se convocan subvencións para a creación e/ou mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de
servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2017, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida,
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020,

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que a entidade á que represento non está incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiaria dunha subvención
establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, particularmente as referidas a estar ao
día das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública
da comunidade autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
3. Que as datas e prezos de colocación dos carteis de obra e das placas explicativas permanentes son os que se consignan a seguir:
Actuación

Cartel/placa

Data de colocación

4. Que o número de infraestruturas e/ou equipamentos creados ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de

Prezo

.

5. Que o número de m2 de superficie de espazos públicos creados ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de
m 2.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

