ANEXO II

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS
DECLARACIÓN/COMPROBACIÓN DE DATOS

(Un anexo por cada concello, excepto o que exerza a representación única da agrupación)

DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
ENTIDADE LOCAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que se compromete a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña de institucións públicas ou privadas destinadas á
mesma actuación, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos neste anexo son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. 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.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Certificación de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.
Certificación de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.
Certificación de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

