
ANEXO IV

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

Para a xustificación do proxecto subvencionado á entidade á cal representa, en virtude da orde pola que se establecen as bases reguladoras e 
se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso público do ano 2014,

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1. Que, en relación con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra 

administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

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

2. Que o concello solicitante non está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario dunha subvención 
establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar 
ao día das obrigas tributarias, 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. 

3. Que as datas e prezos de colocación dos carteis e placas explicativas permanentes son os que se consignan a continuación:

ACTUACIÓN CARTEL/PLACA DATA DE 
COLOCACIÓN PREZO

4. Que o número de parques infantís creados e/ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de   parques 
infantís. 

5. Que o número de m2 de superficie de espazos públicos mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de   m2.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
Para a xustificación do proxecto subvencionado á entidade á cal representa, en virtude da orde pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso público do ano 2014,
DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1. Que, en relación con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que o concello solicitante non está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario dunha subvención establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar ao día das obrigas tributarias, 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.
3. Que as datas e prezos de colocación dos carteis e placas explicativas permanentes son os que se consignan a continuación:
ACTUACIÓN
CARTEL/PLACA
DATA DE COLOCACIÓN
PREZO
4. Que o número de parques infantís creados e/ou mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de                           parques infantís.
5. Que o número de m2 de superficie de espazos públicos mellorados coa execución do proxecto subvencionado é de                           m2.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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