ANEXO V

DECLARACIÓN
TU403A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CONVENCIÓNS, INCENTIVOS OU
CALQUERA OUTRO EVENTO RELATIVO AO TURISMO DE REUNIÓNS EN GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

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 REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras 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 que
se solicita esta subvención.
Si se solicitaron e/ou concederon outras subvencións, axudas, recursos ou ingresos para este mesmo proxecto e conceptos para os que se
solicita esta subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

2. Que en relación con outras axudas de mínimis concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se recibíu ningunha outra axuda de mínimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en
curso.
Si se solicitou e/ou recibiron outras axudas de mínimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso:
ORGANISMOS

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

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 números 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 o artigo 10.2.f) 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.
6. Estar ao día nas súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra
débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de

