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DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DAS AXUDAS/SUBVENCIÓNS E
PATROCINIOS (SEN ACHEGA ECONÓMICA) SOLICITADOS E/OU CONCEDIDOS POR OUTRAS

ADMINISTRACIÓNS PARA A MESMA ACTIVIDADE (ANEXO VII.bis)

D/Dª                                                                                 , con NIF ,                              ,  enderezo  a  efectos  de  notificación  en

                                                                                                           ,  no  concello  de                                        ,    código      postal 

                 , na provincia de                             , e teléfono                              ,  na  miña  condición  de  representante legal da

entidade                                                                                                              , con CIF                                ,  e correo electrónico 

b                                                                              ,    

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE (marque o que proceda):

       Que a entidade á que represento non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda 
por outras Administracións Públicas ou outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais,  
para a mencionada actividade.

    Que  na  seguinte  táboa  sinálanse  as  subvencións  ou  axudas  solictadas  e/ou  concedidas  por  outras  
Administracións Públicas ou outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a dita 
actividade:

ENTIDADE Á QUE SE LLE SOLICITOU A 
AXUDA OU SUBVENCIÓN

CANTIDADE
SOLICITADA RESOLUCIÓN

€ PENDIENTE DENEGADA €

€ PENDIENTE DENEGADA €

€ PENDIENTE DENEGADA €

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS €
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    Que na seguinte táboa sinálanse outros patrocinios, sen achegas económicas, doutras Administracións  
Públicas  ou  outras  entidades,  públicas  ou privadas,  nacionais  ou internacionais,  obtidos para  o  mesmo  
obxecto ou actividade: 

PATROCINIO DE EN CONCEPTO DE 

E para que conste,  aos  efectos  de solicitude da subvención excepcional  á  Deputación de Lugo,  asino a  presente
declaración

En                                        , a                   de                          de  

O representante,

Asdo.:    

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO -
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