ANEXO V

DECLARACIÓNS DO ORGANISMO CIENTÍFICO-TÉCNICO QUE COLABORA NA REALIZACIÓN DO PROXECTO

DATOS DO ORGANISMO CIENTÍFICO-TÉCNICO
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que non incorre en ningún dos supostos establecidos no artigo 27.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no
artigo 10.4 d) da Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo
Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.
Artigo 27.7 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:
En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades subvencionadas con:
1. Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
2. Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto de contratación.
3. Intermediarios ou asesores en que os pagamentos se definan como unha porcentaxe de custo total da operación, salvo que o devandito
pagamento estea xustificado con referencia ao valor de mercado do traballo realizado ou os servizos prestados.
4. Persoas ou entidades vinculadas co beneficiario, salvo que concorran as seguintes circunstancias:
1.ª Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.
2.ª Que se obteña a autorización previa do órgano concedente nos termos que se fixen nas bases reguladoras.
5. Persoas ou entidades solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e programa que non obtivesen subvención por non reunir
os requisitos ou non alcanzar a valoración suficiente.
2. Que se compromete á realización e validación dos resultados do proxecto:

3. Que se compromete a autorizar a exposición pública dos resultados do proxecto

SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO ORGANISMO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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,

de

de

