ANEXO VIII

DECLARACIÓNS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1.Que en relación con outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos solicitados ou recibidos:
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:
ORGANISMO

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 das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao día nas 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.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 20 das bases reguladoras.
NO CASO DE SOLICITUDES CONXUNTAS (CONCELLOS ASOCIADOS OU AGRUPADOS) ADEMAIS:
6. Que ningún dos concellos integrantes da agrupación ou asociación participantes na solicitude está incurso en ningunha das prohibicións
establecidas no artigo 10, números 2 e 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario
dunha subvención, particularmente as referidas a estar ao día nas 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.
7. Que, de conformidade co artigo 6.2 das bases reguladoras desta convocatoria, as declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes
da asociación ou agrupación, de acordo coas cales se realiza esta declaración, están en poder do concello representante para a súa achega no
procedemento de subvencións, no caso de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

