ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE107D

SOLICITUDE

AXUDAS AUTONÓMICAS PARA INVESTIMENTOS NA FROTA PESQUEIRA DE GALICIA
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
AUTORIZACIÓN PARA A MODERNIZACIÓN

MATRÍCULA E FOLIO
ASOCIACIÓN OU ORGANIZACIÓN PESQUEIRA

DE DATA
O financiamento destas axudas é: 75 % FEP, 25 % do Estado membro.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que son certos os datos que abaixo figuran acerca do financiamento do proxecto.
AXUDAS CONCEDIDAS
Non se lle concedeu ningunha axuda para este mesmo proxecto.
Sí se lle concedeu 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.
Sí solicitou axuda para este mesmo proxecto.
DATA DA
SOLICITUDE

TIPO DE AXUDA

OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O PROXECTO
RECURSOS PROPIOS (IMPORTE) PRÉSTAMOS (IMPORTE)

ENTIDADE

OUTROS (ESPECIFICAR)

2. Non estar incurso 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 beneficiario dunha subvención.
3. 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 III. Formulario das obras de investimento.
Anexo IV. Declaración de sancións, pesca ilegal e seguro a terceiros.
Memoria xustificativa da subvencionabilidade dos investimentos incluída no anexo III.
En caso de ser necesario, autorización ou copia da solicitude de autorización para a realización do investimento previsto, sen prexuízo da
achega da autorización previa a ditarse a proposta de resolución.
Folla de asento actualizada (expedida nos 3 meses anteriores contados desde a data de publicación desta orde) ou acreditación de tela
solicitado, sen prexuízo da achega da dita folla de asento previa a ditarse proposta de resolución.
Certificación actualizada do Rexistro de Bens Mobles, Sección de Buques, acreditativa da propiedade do buque ou solicitude desta ante o
dito rexistro, sen prexuízo da achega da dita certificación previa a ditarse proposta de resolución.
Como mínimo tres ofertas de diferentes provedores cando o importe do gasto unitario supere a contía de 50.000 € no caso de execución de
obras ou de 18.000 € no caso de subministración de bens. Cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa, deberá
xustificarse expresamente nunha memoria.
Certificación do solicitante de que cada un dos investimentos non aumentan a habilidade pesqueira.
Cando se trate de motores ou outros equipamentos: catálogos, especificacións e facturas pro forma ou, de ser o caso, certificado de
importación.
SE O SOLICITANTE É UNHA PERSOA FÍSICA
Copia do DNI só no caso de non autorizar o órgano xestor para comprobar os datos de identidade.
SE OS SOLICITANTES SON UNHA PLURALIDADE DE PERSOAS FÍSICAS
Anexo VI. Declaración responsable coa porcentaxe de participación.
Anexo VII. Compromiso de execución e de non disolución da agrupación ata que transcorran cinco anos dende o último pagamento.
Acordo de nomeamento de representante ou apoderado para os efectos da solicitude da axuda, asinado por todos.
Se é o caso, NIF da comunidade de bens ou sociedade civil.
Copia da escritura de constitución e a porcentaxe de participación de cada un dos seus membros, só no caso de non achegar o anexo VI.
Copia dos DNI de cada un dos propietarios da embarcación só no caso de non achegar o anexo VI de autorización ao órgano xestor para
comprobar os datos de identidade.
SE O SOLICITANTE É UNHA PERSOA XURÍDICA
Copia do DNI do representante só no caso de non autorizar ó órgano xestor para comprobar os datos de identidade.
PRESENTADO
Copia da tarxeta de identificación fiscal.
Certificación rexistral actualizada en que figure a constitución da sociedade e
os estatutos vixentes.
Poder suficiente do representante en caso de que tal poder non figure nos
estatutos.

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
SÓ NO CASO DE QUE O BUQUE POIDA OBTER PUNTOS POLO ESTABLECIDO NO ARTIGO 15, PUNTO 4
Anexo V.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe II, deberá achegar copia dos estatutos da asociación onde se recolle este feito ou
compromiso ante notario.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe III, copia do rol do buque.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe IV, copia do convenio colectivo ou indicación do convenio a que estea adherido.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe V, certificación da OP acreditativa deste aspecto.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe VI, certificación da organización promotora da dita medida.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe VII, copia do certificado da entidade, facultada para acreditar este feito.
No caso de obter puntos polo indicado na epígrafe VIII, documentación en que quede perfectamente acreditado este feito.
No caso de obter puntos polo indicado no punto IX, copia do contrato e documentación acreditativa da situación de discapacidade ou
situación de exclusión social
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, a 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 ao que corresponde.
Autorizo a Secretaría Xeral do Mar a 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
da 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 a 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 da 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 infórmaselle
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 27.7.2006, relativo ao Fondo Europeo da Pesca.
- Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas aos investimentos a bordo de buques pesqueiros, selectividade e rendemento enerxético, cofinanciadas nun 75 % co Fondo Europeo de
Pesca (FEP), e se convocan axudas para 2015, tramitada como anticipada de gasto.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar

de

de

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

