ANNEX 3

FEMP

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Identificació del signatari:
Llinatges i nom:

DNI:

Adreça a efectes de notificacions:
Municipi:

Localitat:

Codi postal:

MESURES DIRIGIDES A ARMADORS/PROPIETARIS (omplir)
Armador
Propietari
En representació de:
l’empresa armadora:

amb NIF:

l’empresa propietària:

amb NIF:

del vaixell (identificació del vaixell: nom, matrícula, port base):

RESTA DE MESURES (omplir)
En el seu propi nom
En representació de (identificació empresa, entitat, etc.):
amb NIF:

i domicili:

Que ha sol·licitat ajuda pública cofinançada pel FEMP (reglament núm. 508/2014), en el marc de la
convocatòria de (identificació de la convocatòria):
FA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE:
Que és
(seleccioneu el que correspongui) dels vaixells, de pavelló espanyol o de tercer país, que es
relacionen a continuació, a més del vaixell referenciat més amunt. (Enumerar els vaixells incloent nom, matrícula,
codi, pavelló i port base):
Relació de vaixells:

Que
(seleccioneu el que correspongui) participa en l'explotació, gestió o en la propietat dels
següents vaixells de pavelló espanyol o d'un tercer país (Enumerar els vaixells incloent nom, matrícula, codi, pavelló
i port base, així com les dades identificatives de l'empresa armadora i propietària en la qual el sol·licitant participa;
s'inclourà, igualment, la identificació de les empreses intermediàries en què participa, tot i que no explotin o gestionin, o
participin en la propietat directa del vaixell):
Relació de vaixells i empreses armadores/propietàries:

Relació d’empreses intermediàries:

Que no és propietari/armador de cap altre vaixell.
Que
(seleccioneu el que correspongui) en l'explotació, gestió o en la propietat d'empreses del
sector pesquer (Identificació de totes les empreses en què participa):
Relació d’empreses:

Que no ha estat sancionat en ferm, per infracció greu, d'acord amb l'article 42.1 del Reglament (CE) núm.
1005 / 2008 del Consell, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/20009, per a cap dels vaixells
referenciats en aquesta declaració, per infraccions comeses des de l'1 de gener de 2013. Aquestes infraccions
estan previstes en la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat, d'acord amb les següents
tipificacions: 100.1.a), 100.1.f) , 100.1.l), 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) i 101.c), 101.d), 101.e), 101.i), 101.j), 101.k) i 101.l). En el cas que les
infraccions s'hagin comès amb anterioritat a la modificació de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca
marítima de l'Estat, mitjançant la Llei 33/2014, de 26 de desembre, les tipificacions que han de ser tingudes
en compte són: 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) i 97.d), 97.e), 97.f), 97.h).
Que no ha estat involucrat en l'explotació, gestió o propietat d'un vaixell pesquer inclòs a la llista de vaixells
INDNR de la Unió, prevista en l'article 40.3 del Reglament (CE) núm. 1005/2008.
Que no ha estat involucrat en l'explotació, gestió o propietat d'un vaixell pesquer que enarbori pavelló de
països considerats tercers països no cooperants, segons s'estableix en l'article 33 del Reglament (CE) núm.
1005/2008.
Que no ha estat sancionat en ferm o condemnat judicialment en ferm per frau, segons es defineix a l'article
1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees en el marc del FEP o
el FEMP.
En el cas d'ajuda sol·licitada en virtut del capítol II del títol V del Reglament UE núm 508/2014, que no ha
estat condemnat judicialment en ferm per la comissió d'un dels delictes establerts als articles 3 i 4 de la
Directiva 2008 / 99 / CE del Parlament Europeu i del Consell.
En el cas que hagués estat sancionat o condemnat en ferm per alguna de les causes exposades en aquesta
declaració, s'ha d'identificar amb còpia de la resolució sancionadora o sentència condemnatòria.
En el supòsit que un cop rebuda l'ajuda incorregués en alguna de les circumstàncies recollides anteriorment (art.
10 RFEMP), ha de comunicar aquest fet a l'òrgan gestor de l'ajuda, per a procedir al reintegrament de l'import
corresponent de la mateixa amb els interessos generats fins a aquest moment per incompliment de l'article 10,
apartat 2.
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Nom:

de
Signatura

DNI:
FOGAIBA (A04013550)

