ANEXO VIII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO

IN502C - AXUDAS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS, PROXECTOS E OBRAS EN
MADEIRA
Liña 1.2 Redacción de proxectos para o desenvolvemento de envases, embalaxes
ou publicidade no lugar de venda (expositores PLV) en madeira

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

SOLICITA
Pagamento parcial
Pagamento final
euros e presenta a documentación pertinente

Para o que xustifica a realización dun investimento polo importe de

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Individual

TIPO DE SOLICITUDE:

Conxunta

PROXECTO DESENVOLVIDO:
Envase

TIPOLOXÍA

Embalaxe

Expositor PLV

UNIDADES FABRICADAS:

CUMPRIMENTO DE
OBRIGAS:

Segundo o artigo 18, punto 3 destas bases:
O novo envase, embalaxe ou PLV está fabricado e incorporado no circuíto de venda da(s) empresa(s) solicitante(s),
no prazo máximo de 6 meses, contados desde o momento de concesión da axuda.
O lote mínimo de fabricación son 50 unidades de novo envase ou embalaxe; e 2 unidades de PLV, incorporadas no
circuíto de venda da(s) empresa(s) solicitante(s)
O solicitante envía dúas unidades á Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para a súa exposición
O solicitante facilitou os datos necesarios para realizar o estudo comparativo da pegada de carbono do novo
produto e a súa mellora ambiental
Segundo o artigo 26 destas bases:
O solicitante comunicou o carácter de financiamento público do proxecto nos termos recollidos no anexo XIV.

AUTOAVALIACIÓN AMBIENTAL:
PUNTUACIÓN OBTIDA NO MOMENTO DA SOLICITUDE DA AXUDA:
PUNTUACIÓN OBTIDA NO MOMENTO DA SOLICITUDE DE PAGAMENTO:

EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN

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.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

ANEXO VIII
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
2. Que en relación coas axudas recibidas ao abeiro do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación
dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis:
NON se recibiu ningunha axuda suxeita ao réxime de minimis nos últimos tres exercicios fiscais
SI se solicitou e/ou concederon outras axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais, que son as que a
continuación se relacionan:
DECLARACIÓN AXUDAS DE MINIMIS
OBXECTO INVESTIMENTO

IMPORTE
INVESTIMENTO

CONCEDIDA
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

IMPORTE
SUBVENCIÓN

LIÑA AXUDAS

ORGANISMO XESTOR

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e acepta as condicións e obrigas recollidas para
esta liña na convocatoria.
4. Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o cal solicita a axuda.
6. Que desenvolverá en Galicia as actividades para as cales se solicita a axuda.
7. Que ningún dos provedores está asociado nin vinculado coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non
concorre neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
8. Que a empresa non está en crise, de acordo coa definición do artigo 2.18 do Regulamento (UE) nº 651/2014 polo que se declaran
determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da
Unión Europea.
9. Que a empresa non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que declarase unha axuda ilegal e
incompatible co mercado común.
10. Que a empresa non está inmersa nun proceso de concurso de acredores.

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
PARA CADA PAGAMENTO
Copia das facturas ou dos documentos de valor probatorio equivalente, xustificativos do investimento subvencionable e documentación
acreditativa do pagamento, que deberán cumprir os requisitos exixidos no anexo XI
Listado de xustificantes do investimento (anexo XII)
Certificado de depósito de aval bancario na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, se procede
- PARA O PAGAMENTO FINAL OU TOTAL
Certificado de conformidade do provedor da factura presentada e do pagamento correspondente, onde figure o importe e a data da factura
e do pagamento e o obxecto facturado claramente identificado.
Resultado da autoavaliación ambiental en formato PDF, segundo se detalla no artigo 10, letra b) destas bases.
Memoria técnica do proxecto en que se inclúan, como mínimo, o obxectivo, o público obxectivo, a descrición da empresa, os requisitos do
proxecto, a idea e o concepto, o desenvolvemento e a documentación do resultado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de

