ANEXO VII
DECLARACIÓNS
TU501D - AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA PAISAXÍSTICA E DE EMBELECEMENTO DE BENS E RECURSOS QUE SE ATOPEN NO
CAMIÑO DE SANTIAGO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

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 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:
ORGANISMOS

IMPORTE

AÑO

DISPOSICIÓN REGULADORA

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

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese 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 das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha das prohibicións establecidas no artigo 10, números 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subención, particularmente as referidas a estar ao corrente das obrigas tributarias e
fronte a seguridade social e non ter pendente de pago ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma e estar
ao corrente no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que se acompañan son certos.
6. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 18 das bases reguladoras.
7. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda Autonómica e coa Facenda Estatal e fronte a Seguridade Social e non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda con ninguna outra Administración pública.
8. Que conta con todas as autorizacións ou licenzas urbanística ou sectoriais, tanto municipais como por parte doutros organismos ou
administracións públicas que resulten preceptivas para a execución da actuación prevista.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

