
ANEXO II

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN DA ENTIDADE LOCAL OU AGRUPACIÓN DE CONCELLOS NIF

DENOMINACIÓN DO CONCELLO QUE INTEGRA A CANDIDATURA PRESENTADA  
(só no caso de agrupacións de concellos) NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO

DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, a entidade solicitante:

Non solicitou nin obtivo ningunha outra axuda para o proxecto piloto para os que solicita o premio.

Si solicitou e/ou obtivo outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que solicita o premio, que son as que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE

Así mesmo, comprometese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou de outros 
entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.  

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

3. Que a entidade á que representa non está 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. 

4. Que son certos os datos que se consignan na solicitude relativos á conta bancaria na que se efectuará o pagamento dos premios, así como que a 
entidade solicitante é a súa titular.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e fecha

, de de
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