ANEXO III

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN
AU100A – AXUDAS PARA A REDACCIÓN DE PLANS DE EMERXENCIA POR SECA
DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

RELACIÓN DE TERCEIROS CONCELLOS BENEFICIARIOS NO SUPOSTO DE AGRUPACIÓN DE CONCELLOS
De conformidade co artigo 66.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando
as presentacións correspondentes a unha pluralidade de persoas teñan un contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar, poderán
ser formuladas nunha única solicitude. Neste sentido, as persoas que figuran nesta relación autorizan a presentación deste anexo por medio da
persoa solicitante indicada.
CONCELLO

REPRESENTANTE

NIF
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Para a xustificación do proxecto subvencionado a entidade ou agrupación de concellos a que represento, en virtude da Resolución pola que se
aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás entidades locais
administracións públicas responsables de sistemas de abastecemento á poboación para a redacción de plans de emerxencia ante situacións de
seca e se convocan para o ano 2019,

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

IMPORTE (€)

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 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do plan de emerxencia ante situacións de seca, redactado co contido mínimo establecido na resolución de convocatoria de axudas.
Conta xustificativa conforme os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás
entidades locais galegas a que se refire o artigo 23.3.b) da resolución de convocatoria de axudas.
Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios aos que se refire o artigo 23.3.c) da resolución de
convocatoria de axudas.
Se é o caso, os tres orzamentos que se exixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Entidade pública empresarial Augas de Galicia

de

de

