ANEXO VII

DECLARACIÓNS
DATOS DA ENTIDADE MEMBRO DA AGRUPACIÓN
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Que se presenta como membro dunha agrupación que solicita unha axuda para desenvolver o proxecto de cooperación entre pequenos
operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a
comercialización do turismo:

TÍTULO DO PROXECTO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. 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.
4. Que se compromete a cumprir as obrigas e requisitos que se sinalan no artigo 17 das bases reguladoras.
5. Que en relación con outras axudas de minimis concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal
en curso.
Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas de minimis para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención,
que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

6. Que en relación con subvencións, axudas, recursos ou ingresos concedidos ou solicitados:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra subvención, axuda, recurso ou ingreso para este mesmo proxecto e conceptos para os cales
se solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se
solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

7. Que a empresa a que representa cumpre cos criterios de definición de microempresa, segundo a definición establecida no artigo 2 do anexo I
do Regulamento 651/2014, do 14 de xuño de 2014, polo que declaran diversas categorías de axudas compatibles co mercado interior en
aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE.

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

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

