ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE104I

SOLICITUDE

AXUDAS AUTONÓMICAS PARA A PARALIZACIÓN DEFINITIVA DE BUQUES
PESQUEIROS AFECTADOS POLO PLAN DE XESTIÓN INTEGRAL DA PESCA DE BAIXURA
NO CALADOIRO NACIONAL DO CANTÁBRICO-NOROESTE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA
CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

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

DATOS DO BUQUE
NOME DO BARCO

MATRÍCULA E FOLIO

ASOCIACIÓN OU ORGANIZACIÓN PESQUEIRA, SE É O CASO

O financiamento destas axudas é do FEP no 75 % e o Estado membro no 25 %.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Non estar incursa en ningunha das causas de prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
para obter a condición de beneficiaria dunha subvención.
AXUDAS CONCEDIDAS
No lle foi concedida ningunha axuda para este mesmo proxecto.
Si lle foi concedida axuda para este mesmo proxecto.
TIPO DE AXUDA

DATA DA
RESOLUCIÓN

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
AXUDAS SOLICITADAS
Non solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou axuda para este mesmo proxecto.
DATA DA
SOLICITUDE

TIPO DE AXUDA

Non ter pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
TODOS OS SOLICITANTES
Anexo IV. Compromiso de retirada da actividade pesqueira.
Anexo V. Relación de tripulantes enrolados no buque.
Certificación do Rexistro Mercantil en que conste a titularidade e o estado de cargas ou gravames do barco.
Para o caso de que na certificación anterior consten cargas ou gravames, autorización para solicitar a axuda, expresa e non sometida a
condicións, emitida pola entidade crediticia ou pola persoa física ou xurídica titular do dereito garantido
Autorización do cónxuxe ou parella de feito para a presentación do buque ás axudas de paralización definitiva, se o buque está en réxime
de gananciais.
Certificación de despachos, expedida pola capitanía marítima acreditativa de que o buque foi despachado para a actividade pesqueira
exixida no artigo 4.1.b).
Copia certificada e actualizada da folla de asento da inscrición marítima do buque.
Copia da inscrición dos tripulantes no rol de dotación do buque.
SE O SOLICITANTE É UNHA PERSOA FÍSICA
Copia do DNI só no caso de non autorizar ó órgano xestor para comprobar os datos de identidade.
SE O SOLICITANTE É UNHA PERSOA XURÍDICA
Certificación rexistral actualizada en que figure a constitución da sociedade e os estatutos vixentes. Entenderase por actualizada cando non
transcorresen máis de seis meses desde a súa emisión.
Copia do DNI do representante só no caso de non autorizar o órgano xestor para comprobar os datos de identidade.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia da tarxeta de identificación fiscal.
Poder suficiente do representante en caso de que tal poder non figure nos
estatutos.
SE OS SOLICITANTES SON UNHA PLURALIDADE DE PERSOAS SEN PERSONALIDADE XURÍDICA
Anexo III. Relación de socios, e autorización para a verificación de identidade.
Copia da escritura de constitución e porcentaxe de participación de cada un dos seus membros, só no caso de no presentar o anexo III.
NIF da comunidade de bens ou sociedade civil.
Anexo VIII. Compromiso de execución e non disolución da agrupación.
Documento onde figure a designación dun representante.
Copia dos DNI de cada un dos membros da agrupación no caso de non autorizar o órgano xestor para comprobar os datos de identidade e
copia da tarxeta de identificación fiscal da empresa.
SE A PARALIZACIÓN SE VAI EFECTUAR MEDIANTE ASIGNACIÓN DEFINITIVA A TAREFA NON PESQUEIRA
Memoria explicativa do destino do buque.
Estatutos da entidade a que se transfira a propiedade do buque.
Autorizo a Secretaría Xeral do Mar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento a que corresponde.

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a Secretaría Xeral do Mar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade
do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral do Mar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Regulamento (CE) nº 1198/2006, do 27 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo da Pesca.
- Programa Operativo para o sector pesqueiro español
- Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas á paralización definitiva dos buques pesqueiros afectados polo Plan de xestión integral da pesca de baixura no caladoiro nacional do
Cantábrico-Noroeste, cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de Pesca, e se convocan para o exercicio 2015, tramitada como anticipada de
gasto.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral del Mar

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

