ANEXO III-B

DECLARACIÓN RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS, REQUISITOS E COMPROMISO DE ADMISIBILIDADE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras formas de axuda concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade ou relativa aos mesmos gastos para os cales se solicita esta
subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para a mesma finalidade ou relativa aos mesmos gastos para os cales se solicita esta
subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DATA CONCESIÓN

Ademais comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e obteña, para a mesma finalidade ou relativa aos mesmos gastos,
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Estar de alta no ISM como redeira autónoma na data de esta solicitude.
4. Pertencer a unha asociación/federación de redeiras con domicilio fiscal en Galicia.
5. Ter desenvolvido os seus labores como redeira durante algún período do ano natural anterior e durante o período comprendido entre o 14 de
marzo e o 15 de maio de 2020.
6. Non ter pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións nin sanción firme pendente de pagamento por infracción da
normativa marítimo-pesqueira.
7. Non concorrer nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. Estar en posesión das preceptivas concesións, autorizacións, permisos ou licenzas para levar a cabo a actividade.
9. En relación con outras circunstancias que poidan afectar substancialmente á execución dos fins para os cales se solicita a axuda:
Non declara nada ao respecto.
Declara, para os efectos de que se teña en conta, o seguinte:

10. A persoa beneficiaria:
Non opera
Opera
en varios sectores:

a que aplican distintos importes máximos, pero non supera en total o importe máximo posible establecido no Marco Temporal.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU 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

