ANNEX 3

Declaració d’altres ajuts, públics o privats, percebuts o sol·licitats per
l’entitat per la mateixa finalitat que la subvenció sol·licitada en el mateix
període

_______________________________________, amb NIF ____________________, com a
representant legal de l’entitat __________________________________ amb CIF
____________________________ que ha sol·licitat una subvenció per l’execució del
projecte______________________________________________________________________ _____
en el marc de la convocatòria d’ajuts, mitjançant subvencions públiques, per
impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus
turístics i crear llocs de feina

DECLAR: Marcau totes les caselles que corresponguin
Que l’entitat a la qual represent no ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per
executar les mateixes actuacions que les proposades per l’execució del projecte
pel qual es sol·licita la subvenció.
Que l’entitat a la qual represent ha rebut o sol·licitat les següents ajudes de
les entitats públiques o privades que s’indiquen per executar actuacions amb la
mateixa finalitat per a la qual es sol·licita la subvenció.

Entitat i nom de l’ajuda, si escau

Conceptes subvencionats

Import atorgat o
sol·licitat

Que NO hi ha cap previsió d’altres ingressos per executar les activitats
proposades al projecte pel qual es sol·licitat la subvenció.

Que HI HA la previsió d’ingressos per un valor de _________________________ €
procedents de ________________________________________________per executar
les activitats proposades en el projecte del que es sol·licita la subvenció.

Que em compromet a comunicar a la Conselleria de Medi Ambient i
Territori la sol·licitud o l’obtenció de qualsevol ajuda pública o privada per
executar les activitats per a les quals he sol·licitat la subvenció en el termini
màxim de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció i,
en tot cas, abans de la finalització del termini de justificació o de
presentació de la documentació per obtenir el pagament parcial.
I, perquè consti, i a l’efecte de presentar-la davant l’òrgan administratiu que
convoca el procediment per a la concessió de subvencions esmentat, expedesc
aquesta declaració.

_______________, ___ d_______________ de 202__

[Signatura]

