ANEXO V

DECLARACIÓNS

TU503E - SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS EN EQUIPAMENTOS POST COVID DOS ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS FINANCIADAS AO 100 % NO
MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA DA COVID-19

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/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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 subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:
Non se solicitou nin se recibiu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os que se
solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou se recibiu outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita
esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

2. Que en relación con outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se recibiu ningunha outra axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en
curso.
Si se solicitou e/ou se recibiu outra/s axuda/s de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso,
que son as que a continuación 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 o establecemento cumpre os requisitos do artigo 4.5 das bases reguladoras das axudas obxecto desta solicitude.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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 subvención, particularmente as referidas a estar ao día das obrigas tributarias e fronte
á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar
ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
6. Estar ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
7. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
8. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 18 das bases reguladoras.

ANEXO V
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
Dado que a actuación está financiada no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da
resposta da UE á pandemia da COVID-19, ademais:
9. Que a entidade solicitante asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga
de comunicar ao órgano xestor os casos de sospeitas de fraude.
10. Que a entidade solicitante cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de
subvencións e contratación pública, cando proceda.
11. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se solicita a axuda.
12. Que conta cun sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos
gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos
financiados con fondos Feder.
13. Que vai conservar toda a documentación relativa a esta subvención durante un período de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á
presentación das contas na que estean incluídos os gastos da operación (art. 125.4.d) e 140.1 do Regulamento 1303/2013).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

