ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA Á
CONCORRENCIA DE DETERMINADAS CONDICIÓNS DE ELIXIBILIDADE
DAS EMPRESAS BENEFICIARIAS

D/D.ª

, maior de idade, con DNI núm.

,

que intervén en nome e representación da entidade
(en adiante, a «Solicitante»), con domicilio social en

,

teléfono de contacto

,

con NIF n.º

, correo electrónico de contacto
, en calidade de

,

Pola presente e a todos os efectos legais oportunos, DECLARA que:
i)

Existe unha clara perspectiva de deterioro patrimonial da empresa solicitante, debido ás
perdas acumuladas actuais ou previstas, que fará necesario reforzar a solvencia da

compañía, de forma que, en ausencia do apoio público temporal recibido con cargo ao

Fondo, a empresa podería chegar a estar en situación de cesamento de actividade ou de

graves dificultades para manterse en funcionamento, o que podería chegar a ter un
ii)

iii)
iv)

v)

elevado impacto negativo sobre a actividade económica ou o emprego, a nivel nacional ou
rexional.

As vías de reforzo da solvencia da empresa solicitante por medios privados deben
complementarse con apoio público temporal.

O Plan de Viabilidade elaborado pola empresa fundaméntase en criterios obxectivos ao

avaliar a viabilidade da empresa no medio e longo prazo, describe a utilización proxectada

do apoio público temporal solicitado con cargo ao Fondo, os riscos medioambientais, as
previsións para afrontalos e a súa estratexia enerxética, así como a recuperación das
axudas por parte do Fondo nun prazo previo á extinción do mesmo.

A empresa solicitante ou o sector de actividade da empresa solicitante ten unha

importancia sistémica o estratéxica para o tecido produtivo nacional ou rexional, entre

outros motivos, polo seu sensible impacto social e económico, ou pola súa relevancia para
a saúde, a seguridade pública, as infraestruturas ou as comunicacións; ou pola súa

contribución ao bo funcionamento dos mercados; ou polo seu carácter tractor sobre o
conxunto da economía; ou pola súa natureza innovadora; ou polo carácter esencial dos

servizos que presta; ou polo seu papel na consecución dos obxectivos de medio prazo no
ámbito da transición ecolóxica ou a dixitalización, ou polo aumento da produtividade ou o
capital humano.
En

Signatura

a

de

de 2021

