¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT808A

SOLICITUDE

AXUDAS PARA ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL PARA O FOMENTO
DA RIQUEZA PISCÍCOLA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
TIPO

NIF
NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ.

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

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

RESUMO DAS ACTUACIÓNS PROXECTADAS
Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial
Tempo de funcionamento da persoa xurídica como entidade colaboradora, en anos:
Número de quilómetros de río do acoutado conveniado coa entidade colaboradora:
Tipo de contrato (dentro do período establecido no artigo 4.1.c):
Contrato para a prestación do servizo de vixilancia a xornada completa. Indicar o número de meses a realizar:
Contratos para a prestación do servizo de vixilancia en réxime distinto á xornada completa. Indicar as horas para
realizar:
Subliña 2. Realización de actividades divulgativas ou formativas
Número socios da entidade colaboradora (segundo o nomeamento ou última renovación como entidade colaboradora en vigor
á data de publicación desta orde):
Tempo de funcionamento da persoa xurídica como entidade colaboradora, en anos:

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. Estar 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Acordo do órgano competente polo que se aprobou a solicitude de axuda.
Copia dos contratos de vixilancia.
Declaración en que se dea conta do obxecto do contrato, o período de duración, o tempo de dedicación e o ámbito xeográfico da
vixilancia, no caso de que algún destes datos non conste no contrato.
Resumo das actividades proxectadas. Anexo II.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Acreditación da representación mediante algún medio válido en dereito que deixe
constancia fidedigna (poder notarial, representación legal, copia de escrituras ou
poder onde se acredite a representación legal...).
Acreditación da representación mediante apoderamento apud acta efectuada por
comparecencia persoal ou comparecencia electrónica na correspondente sede
electrónica, ou a través da acreditación da súa inscrición no rexistro electrónico de
apoderamentos da Administración pública competente.

COMPROBACIÓN DE DATOS
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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

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 Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma
Nomeamento de entidade colaboradora de pesca fluvial, en cumprimento do disposto no artigo 2 desta orde

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
ORDE do 21 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca
fluvial para o fomento da riqueza piscícola e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MT808A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

RESUMO DAS ACTIVIDADES PROXECTADAS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial. Datos básicos
Nome do vixiante:
Teléfono de contacto:
Coutos / tramos de río para vixiar:
Duración da xornada semanal (en horas):
Custo mensual da vixilancia (dentro do período establecido no artigo 4.1.c) (€):
En caso de vixiantes que só dediquen unha parte da xornada á vixilancia destes coutos / tramos, indicar a
porcentaxe:

%

Horario de mañá (M) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:
Horario de tarde (T) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:
Horario de noite (N) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:
Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial. Horario previsto de vixilancia (indicar M / T / N segundo os horarios indicados antes)
Día

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO II
(continuación)

Subliña 2. Realización de actividades divulgativas ou formativas
Relación de actividades que se pretenden realizar:

Custo previsto das actividades (€):
Material gráfico

Cantidade

Equipamento de apoio

Carteis

Camisetas

Folletos

Mochilas
Canas de pescar

Trípticos

Sedelas

Material gráfico e
equipamento de apoio a
adquirir, segundo o anexo VI:

Cantidade

Gorras

Engados artificiais

Dípticos

Anzois sen morte
Outros equipamentos de apoio

Outros materiais gráficos aos de
anteriores.

similares.

(indíquense):

(indíquense):

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO III

XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MT808A – AXUDAS PARA ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria xustificativa das actuacións. Anexo IV.
Relación de gastos e investimentos. Anexo V.
Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial con traballadores autónomos
Copia das facturas.
Extractos de contas ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola persoa beneficiaria, de forma que
quede acreditada a efectiva realización dos pagamentos.
Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial a través de traballadores con contrato laboral
Nóminas.
Extractos bancarios dos seus pagamentos.
Recibos de liquidación de cotizacións á Seguridade Social.
Subliña 2. Realización de actividades divulgativas ou formativas
Copia das facturas de compra de material gráfico e equipamento de apoio subvencionable.
Extractos de contas ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola persoa beneficiaria, de forma que
quede acreditada a efectiva realización dos pagamentos.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de

de

de

ANEXO IV

MEMORIA XUSTIFICATIVA DAS ACTUACIÓNS
MT808A – AXUDAS PARA ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial. Datos básicos da actividade realizada
Nome do vixiante:
Teléfono de contacto:
Coutos /tramos de de río vixiados:
Duración da xornada semanal (en horas):
Custo mensual da vixilancia (dentro do período establecido no artigo 4.1.c) (€):
En caso de vixiantes que só dediquen unha parte da xornada á vixilancia destes coutos / tramos, indicar a
porcentaxe:
Horario de mañá (M) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:
Horario de tarde (T) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:
Horario de noite (N) en tarefas de vixilancia destes coutos / tramos de río:

%

Subliña 1. Vixilancia de tramos de pesca fluvial. Horario de vixilancia realizado (indicar M / T / N segundo os horarios indicados antes)
Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Setembro

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO IV
(continuación)

Subliña 2. Realización de actividades divulgativas ou formativas
Relación de actividades que se realizaron:

Custo final das actividades realizadas (€):
Material gráfico

Cantidade

Equipamento de apoio

Carteis

Gorras
Camisetas

Folletos

Material gráfico e
equipamento de apoio
adquirido, segundo o
anexo VI:

Mochilas
Canas de pescar

Trípticos

Sedelas
Engados artificiais

Dípticos

Anzois sen morte
Outros equipamentos de apoio

Outros materiais gráficos aos de
anteriores.

similares.

(indíquense):

(indíquense):

Número de persoas participantes nas actividades:

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de

de

de

Cantidade

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO V

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
MT808A – AXUDAS PARA ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
GASTO/INVESTIMENTO

TIPO DOCUMENTO
XUSTIFICATIVO

NÚMERO DE
DOCUMENTO

DATA
EMISIÓN

ACREDOR

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas de

de

de

IMPORTE

DATA
PAGAMENTO

