ANEXO VI

DATOS DA PERSOA QUE CERTIFICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CARGO (Secretario/a)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

CERTIFICO, con base na documentación que figura no expediente:
1. Que esta entidade local, mediante ______________________ (acordo/decreto/resolución/outros) do/da ______________________________
(Alcaldía/Presidencia/Xunta de Goberno local/Pleno/outros) de data _________________, acordou 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 do ano 2017, e aceptou expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde 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, con data ____________________, esta entidade local remitiu as contas correspondentes ao exercicio 2015 ao Consello de Contas de
Galicia.
3. 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 (márquese o que proceda):
Esta entidade local posúe 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.
4. En relación cos gastos de funcionamento para os cales se solicita subvención (indíquese 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.
5. Que os concellos membros da mancomunidade/consorcio que participan no proxecto para o cal se solicita subvención ao abeiro desta orde
son os seguintes (só aplicable para mancomunidades ou consorcios):

SINATURA DA PERSOA QUE CERTIFICA

Lugar e data

,

de

de

