ANEXO III

DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO DO PROXECTO E DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN
PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIA DE SUBVENCIÓNS E COMPROBACIÓN DE DATOS
(para cada membro integrante de solicitudes conxuntas)

DATOS DA ENTIDADE QUE ASINA
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO PROXECTO COLECTIVO DE XESTIÓN PESQUEIRA PARA O CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO (código de procedemento PE209B)

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que son certos os datos que abaixo figuran en relación co financiamento do proxecto:
Axudas solicitadas:
Non solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda
Convocatoria en diario oficial

Importe
Data da convocatoria

Data da solicitude

Entidade concedente
Axudas concedidas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si se lle concedeu axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda
Convocatoria en diario oficial

Importe
Data da convocatoria

Data da resolución

Entidade concedente
Outras fontes de financiamento para o proxecto:
Recursos propios (importe)

Préstamos (importe)

Entidade
Outros (especifíquese)
2. Que non está incursa en ningún dos supostos de incompatibilidade da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da
Administración xeral do Estado, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin desempeñou ningún dos cargos electivos regulados na Lei
orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

E QUE A ENTIDADE QUE REPRESENTA
1. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Está 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, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Non foi sancionada coa imposibilidade de obter préstamos, subvencións ou axudas públicas, de acordo co previsto no título V da Lei 3/2001,
do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, e do título XIV da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.
5. Non cometeu ningún fraude no marco do FEP ou do FEMP ao abeiro do número 3 do artigo 10 do Regulamento (UE) nº 508/2014 e confirma
que cumpre todos os criterios enumerados no número 1 do devandito artigo 10.
Autorizo a Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para asegurarse da veracidade das declaracións anteriores.
Esta autorización estenderase, se for o caso, ata os cinco anos seguintes ao pagamento final da axuda.

ANEXO III
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS (só para terceiras persoas das solicitudes formuladas conxuntamente)
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridad Social
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga
Concesións de subvencións e axudas
Inhabilitacións para obter subvencións e axudas

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

de

de

OPÓÑOME Á
CONSULTA

