
 

 

 

 

 

Fondo Social Europeo – P.O. Emprego Xuvenil. Axudas EMP.POEJ 

ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS MINIMIS PERCIBIDAS 

 

D. /Dona                                                                      , con NIF                               , actuando no seu nome ou en 

representación de si mesma/-o ou da empresa ___________ _________________________________ , 

DECLARA baixo a súa responsabilidade: 

 

Que en relación con outras subvencións ou axudas sometidas ao réxime de minimis de calquera natureza 

ou forma e finalidade recibidas pola empresa, entendendo por empresa a definición de única empresa1 

do artigo 1.2 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 (marcar só unha opción): 

 

 Non solicitou nin obtido subvencións ou axudas sometidas ao réxime de minimis de calquera natureza 

ou forma e finalidade no últimos tres exercicios fiscais como única empresa, nos termos establecidos 

no artigo 2 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo á 

aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de 

minimis. 

 

 Solicitou e/ou obtido as seguintes subvencións ou axudas sometidas ao réxime de minimis de 

calquera natureza ou forma e finalidade no últimos tres exercicios fiscais como única empresa, nos 

termos establecidos no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 

2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás 

axudas de minimis2 

 

Organismo concedente Finalidade da axuda 
Data de 

solicitude 

Data de 
concesión 

(no seu 
caso) 

Importe (€) 

     

     

     

TOTAL(€) Sumatorio dos 
importes 

 

 

Asdo. dixitalmente 

                                                           
1 Enténdese por única empresa a definición recollida no artigo 1.2 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da 
Comisión de 18 de decembro de 2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de 
Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. Por tanto, deberanse computar todas as 
subvencións ou as axudas sometidas ao réxime de minimis calquera natureza ou forma e finalidade 
concedidas á empresa entendida como única empresa, é dicir, as recibidas en conxunto por todas as 
sociedades que teñan polo menos un dos seguintes vínculos entre si. 
2 Debense añadir tantas filas como sexan necesarias no caso de que as mostradas noa táboa non foran 
suficientes para cubrir todas as axudas. 
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