ANEXO XII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS NO PAGAMENTO E COMPROMISO DO REQUISITO DE ADMISIBILIDADE
PE205G – AXUDAS A PROXECTOS INNOVADORES NO SECTOR EXTRACTIVO
PE205H – AXUDAS A OPERACIÓNS INNOVADORAS RELACIONADAS COA CONSERVACIÓN DOS RECURSOS BIOLÓXICOS MARIÑOS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas (incluíndo préstamos subvencionados), declara o seguinte:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que 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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DATA CONCESIÓN

* No caso de axuda/s concedida/s por outras administracións distintas da Xunta de Galicia deberá achegar a resolución destas.

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e obteña, para a mesma actuación, 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. 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 clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos número 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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.
6. Non ter pendente de pagamento ningunha sanción firme por infracción da normativa marítimo-pesqueira.
7. Non ter cometido infracción grave:
- Da PPC definidas como tales en actos lexislativos do Parlamento Europeo e do Consello;
- Segundo o artigo 42.1 do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello, ou o artigo 90.1 do Regulamento (CE) nº 1224/2009, para ningún
dos buques referenciados nesta declaración, por infraccións cometidas durante os 12 meses anteriores á data de presentación da
solicitude. Estas infraccións están previstas na Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11
de decembro, así como a Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, conforme, neste último caso, ás seguintes
tipificacións: 100.1.a), 100.1.f), 100.1.I), 100.1.m), 100.2.b), 100.2.c), 100.2.f), 100.2.h), 100.2.i), 100.2.k), 100.2.l), 100.2.m),
100.2.n), 100.2.ñ), 100.2.p), 100.2.r), 100.2.u), 100.3.d), 100.3.e), 100.3.f), 100.4.a), 100.4.b), 100.4.d) e 101.c), 101.d), 101.e),
101.i), 101.j), 101.k) e 101.I). No caso de que as infraccións se cometeran con anterioridade á modificación da Lei 3/2001, do 26 de
marzo, de pesca marítima do Estado, mediante a Lei 33/2014, do 26 de decembro, as tipificacións que deben ser tidas en conta son:
96.1.a), 96.1.f), 96.1. j), 96.1.k), 96.1.l), 96.1.m), 96.1.ñ), 96.1.o), 96.1.p), 96.1.s), 96.1.u), 96.1.v), 96.1.x), 96.2.d), 96.2.e),
96.3.b), 96.3.d) e 97.d), 97.e), 97.f), 97.h).
8. Non é

armador

propietario

(márquese o que proceda) de ningún outro buque de pesca.

9. É
(márquese o que proceda) dos buques, de pavillón español ou de terceiro país, que se relacionan a
armador
propietario
continuación, ademais do buque referenciado na solicitude (enumerar os buques, incluíndo nome, matrícula, código, pavillón e porto base) 1

10.
O armador/propietario participa na explotación, xestión ou na propiedade dos seguintes buques de pavillón español ou dun terceiro país
(enumerar os buques incluíndo nome, matrícula, código, pavillón e porto base, así como os datos identificativos da empresa armadora e
propietaria na que o solicitante participa; incluirase, igualmente, a identificación das empresas intermediarias nas que participa, aínda que
non exploten ou xestionen, ou participen na propiedade directa do buque)1

Relación de buques e empresas armadoras/propietarias:

ANEXO XII
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
Relación de buques e empresas intermediarias:
11.

Non participa na explotación, xestión ou na propiedade de empresas do sector pesqueiro.
Participa na explotación, xestión ou na propiedade de empresas do sector pesqueiro (identificación de todas as empresas nas que
participa):

12. Non está nin estivo involucrado na explotación, xestión ou propiedade dun buque pesqueiro incluído na lista de buques INDNR da Unión,
recollida no artigo 40.3 do Regulamento (CE) n° 1005/2008.
13. Non está nin estivo involucrado na explotación, xestión ou propiedade dun buque pesqueiro que enarbore pavillón de países considerados
terceiros países non cooperantes, segundo se establece no artigo 33 do Regulamento (CE) n° 1005/2008.
14. Non está nin foi sancionado en firme ou condenado xudicialmente en firme por fraude, segundo se define no artigo 1 do Convenio relativo á
protección dos intereses financeiros das comunidades europeas no marco do FEP ou o FEMP.
No caso de que fose sancionado ou condenado en firme por algunha das causas expostas nesta declaración, identificarase con copia da
resolución sancionadora ou sentenza condenatoria.
No caso de que unha vez recibida a axuda incorrese nalgunha das circunstancias recollidas anteriormente (art. 10 RFEMP), deberá comunicar
este feito ao órgano xestor da axuda, para proceder ao reintegro do seu importe correspondente cos xuros xerados ata ese momento por
incumprimento do devandito artigo 10, número 2.
15. Durante os cinco anos seguintes ao pagamento final ao beneficiario, este non poderá ter cometido unha infracción grave da PPC nin do
Regulamento (UE) nº 1005/2008 do Consello, polo que se establece un sistema contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, e do
Regulamento (UE) nº 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control, non ter sido declarado culpable de
cometer fraude, nin estar incluído na lista comunitaria dos buques INDNR (pesca ilegal non declarada e non regulamentada) ou de buques que
enarboren o pavillón de países considerados terceiros países non cooperantes, ao abeiro do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello, do 29
de setembro de 2008.
1No caso de tratarse de buque dun país extracomunitario, deberá indicarse o número IMO, para a comprobación da inclusión ou non do buque

nas listas de buques INDNR.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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de

