ANEXO VII

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS (só para a fase de xustificación)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELLIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELLIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou ten concedidas axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que a
continuación se relacionan:
CONVOCATORIA

(1)

ORGANISMO

(2)

CÓDIGO EXPEDIENTE

S/C/P

(3)

DATA

IMPORTE

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non obtivo ningunha subvención ou axuda pública, por calquera concepto, suxeita ao réxime de minimis.
Si solicitou e/ou obtivo outras subvencións e/ou axudas públicas, por calquera concepto, suxeitas ao réxime de mínimis, que son as que a
continuación se relacionan:
CONVOCATORIA

(1)

ORGANISMO

CÓDIGO EXPEDIENTE

(2)

S/C/P

(3)

DATA

IMPORTE

(1) Indíquese a orde da convocatoria da axuda ou subvención para a cal se solicitaron ou recibiron axudas doutros organismos.
(2) De non coñecerse o código de expediente, indíquese o programa ou liña de axudas do organismo.
(3) Indíquese a situación actual da axuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).
Así mesmo, comprométome a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas conforme o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
4. 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.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

de

de

