ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS E COMPROMISO DOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDADE
PE209I – AXUDAS ÁS ENTIDADES XESTORAS DE LONXA POLA CAÍDA DE INGRESOS COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA COVID-19 E A DECLARACIÓN
DO ESTADO DE ALARMA EFECTUADA POLO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO

DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA 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 ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que en relación con outras circunstancias que poida afectar substancialmente á execución dos fins para os cales foi concedida a axuda:
Non declara nada ao respecto
Declara, para os efectos de que se teña en conta o seguinte:

4.
5.
6.
7.

Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións.
Non concorrer en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Non ter sanción firme pendente de pagamento por infracción da normativa marítimo-pesqueira e 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.
8. Non ser unha empresa que estaba en crise con data do 31.12.2019 de acordo coa definición e condicións establecidas nas directrices
comunitarias sobre as axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crises (2014/C249/01).
9. Estar en posesión das preceptivas concesións, autorizacións, permisos ou licenzas para levar a cabo a actividade.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

