ANEXO V

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Axudas do Igape aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013

DATOS DA ENTIDADE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
- Que, para a actuación denominada ___________________________________________________ esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas
que se relacionan a continuación:
Organismo

Ano

Importe

Disposición Reguladora

AXUDAS
CONCEDIDAS

AXUDAS
SOLICITADAS

Así mesmo, a entidade comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación doutras
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
- Para os efectos do previsto no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Regulamento (CE) nº 800/2008, do 6 de
agosto de 2008 (DOUE L 214, do 9 de agosto), xeral de exención por categorías, o solicitante declara que:
Non foi condenado por sentenza firme á pena de perda de posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
Non solicitou a declaración de concurso, non foi declarado insolvente ou en concurso nin está suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado
conforme á Lei concursal.
Non deu lugar, por causa de que o declarasen culpable, á resolución firme de calquera contrato celebrado coa Administración.
A persoa física, os administradores ou o representante legal, segundo o caso, do solicitante, non están incursos en ningunha das causas de
incompatibilidade establecidas na normativa vixente.
Atópase ao día nas súas obrigas fiscais, no pagamento de cotas á Seguridade Social e non ten contraída débeda ningunha coa Comunidade
Autónoma galega.
Non ten residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.
Está ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvención.
Non foi sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei de subvencións de Galicia ou a
Lei xeral tributaria.
No caso de asociación, non está incursa nas causas de prohibición previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de
marzo, reguladora do dereito de asociación, nin lle foi suspendido o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios
racionais de ilicitude penal segundo o artigo 30.4 da citada lei.
Non está suxeito a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión da Unión Europea, que teña declarado unha
axuda ilegal e incompatible co mercado común.
E para que así conste ante o Instituto Galego de Promoción Económica, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

