ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE205F

SOLICITUDE

AXUDAS A INVESTIMENTOS PRODUTIVOS, INCREMENTO DA EFICIENCIA ENERXÉTICA
E FOMENTO DA RECONVERSIÓN DAS EMPRESAS ACUÍCOLAS A FONTES DE ENERXÍA
RENOVABLES, E PARA A OBTENCIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO DE
CARÁCTER TÉCNICO, CIENTÍFICO, XURÍDICO, AMBIENTAL OU ECONÓMICO NO
ÁMBITO DA ACUICULTURA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

NIF

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica 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.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que se poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR/ES DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

MODALIDADE
A

Investimentos produtivos en acuicultura

B

Incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables

C

Servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico

PERSOA DE CONTACTO PARA EFECTOS DO EXPEDIENTE
NOME

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
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DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

IMPORTE TOTAL DO PROXECTO (SEN IVE)

CONCELLO DE LOCALIZACIÓN DOS INVESTIMENTOS

INDICADORES
AXUDAS MODALIDADE A
Descrición

Valor

Número de empregados que se benefician da operación
Indicadores de resultado
Descrición

Valor previsto

Variación do volume da produción acuícola (toneladas)
Variación do valor da produción acuícola (miles EUR)
Variación dos beneficios netos (miles EUR)
AXUDAS MODALIDADE A,B e C

Indicadores horizontais de igualdade
O proxecto ten efectos positivos en materia de igualdade de oportunidades:
En caso afirmativo, seleccione unha ou varias opcións

SI

NON

1.1. Promover a incorporación laboral das mulleres ao sector pesqueiro e acuícola.
1.2. Promover o emprendemento feminino para potenciar a creación de novos empregos no sector pesqueiro e acuícola.
2.1. Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade, a fenda salarial e a clasificación profesional por razón de sexo.
2.2. Desenvolvemento de alternativas e mecanismos para compensar a alta temporalidade e os períodos de inactividade no ámbito da
muller.
2.3. Racionalizar os horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como a corresponsabilidade.
2.4. Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade para a muller no traballo.
2.5. Recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade profesional no ámbito da muller.
2.6. Adaptación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no ámbito da muller.
3.1. Visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro e acuícola.
3.2. Aumentar o recoñecemento profesional das traballadoras do sector.
4.1. Promover a presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e xestión do sector pesqueiro e acuícola.
4.2. Incrementar a participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca.
Implica mellora de accesibilidade a persoas con discapacidade.
Fomenta a integración de colectivos en exclusión social.
Indicadores horizontais de emprego
O expediente ten efectos positivos en materia de emprego:
En caso afirmativo complete a seguinte información
Emprego creado a tempo completo masculino
Emprego creado a tempo completo feminino
Emprego creado a tempo completo colectivos desfavorecidos
Emprego mantido a tempo completo masculino
Emprego mantido a tempo completo feminino
Emprego mantido a tempo completo colectivos desfavorecidos

SI

NON

ANEXO I
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ASPECTOS AMBIENTAIS DO PROXECTO
AXUDAS MODALIDADE A
O proxecto inclúe innovacións no ámbito da mellora de eficiencia enerxética e emprego das enerxías renovables na empresa:
NON
SI
En caso afirmativo, indicar se as innovacións incluídas supoñen algún dos aspectos indicados:
Aforro de consumo de enerxía.
Redución de consumo de fontes de enerxía non renovables.
Redución de emisión de gases de efecto invernadoiro.
Outros (detallar):

Existen resultados ambientais cuantificables

NON

SI

En caso afirmativo, detallar:

AXUDAS MODALIDADE B
Indicar as porcentaxes que se obterán coa realización do proxecto:
Porcentaxe de aforro de consumo de enerxía
Porcentaxe de redución de consumo de fontes de enerxía non renovables
Porcentaxe de redución de emisión de gases de efecto invernadoiro

DATOS DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE ESTABLECEMENTO/S DE ACUICULTURA DE QUE É TITULAR A PERSOA SOLICITANTE
BATEA

GAIOLA

PARQUE CULTIVO

LIÑA DE CULTIVO

GRANXA MARIÑA

CRIADOIRO

CENTRO DE ACUICULTURA CONTINENTAL

OUTRO (especificar):

NOME DOS ESTABLECEMENTO/S DE QUE É TITULAR A PERSOA SOLICITANTE

ESTABLECEMENTO/S AO/S CALES PRESTA SERVIZO A EMBARCACIÓN (só no caso de que o proxecto sexa a modernización ou construción de
embarcacións auxiliares de acuicultura)

ESPECIES PRODUCIDAS

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

(1)

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DATA CONCESIÓN

No caso de axudas concedidas, deberá achegar resolución dela/s, no caso de axudas doutras administracións distintas da Xunta de Galicia.

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e obteña, para a mesma actuación, doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. 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.
5. 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.
6. Non ter pendente de pagamento ningunha sanción firme por infracción da normativa marítimo-pesqueira.
7. Que non é

armador

propietario (márquese o que proceda) de ningún buque de pesca.

armador
propietario
Que é un
(márquese o que proceda) dos buques, de pavillón español ou de terceiro país, que se relacionan a
seguir (enumerar os buques incluíndo nome, matrícula, código, pavillón e porto base)1

Que o armador/propietario participa na explotación, xestión ou na propiedade dos seguintes buques de pavillón español ou dun terceiro
país (enumerar os buques incluíndo nome, matrícula, código, pavillón e porto base, así como os datos identificativos da empresa
armadora e propietaria en que o solicitante participa; incluirase, igualmente, a identificación das empresas intermediarias en que
participa, aínda que non exploten ou xestionen, ou participen na propiedade directa do buque)2

Relación de buques e empresas armadoras/propietarias:

Relación de buques e empresas intermediarias:

Que non participa na explotación, xestión ou na propiedade de empresas do sector pesqueiro.
Que participa na explotación, xestión ou na propiedade de empresas do sector pesqueiro (identificación de todas as empresas en que
participa):

1

No caso de tratarse de buque dun país extracomunitario, deberá indicarse o número IMO para a comprobación da inclusión ou non do buque nas listas de buques INDNR

2

No caso de tratarse de buque dun país extracomunitario, deberá indicarse o número IMO para a comprobación da inclusión ou non do buque nas listas de buques INDNR

8. Non ter cometido infracción grave da política pesqueira común definida como tal en actos lexislativos do Parlamento Europeo e do Consello;
9. Que non foi sancionado en firme por infracción grave, segundo o artigo 42.1 do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello, ou o artigo 90.1
do Regulamento (CE) nº 1224/2009, para ningún dos buques referenciados nesta declaración, por infraccións cometida durante os 12 meses
anteriores á data da presentación de solicitudes. Estas infraccións están previstas na Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia,
modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, así como na Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado, conforme as
seguintes tipificacións: 100.1.a), 100.1.f), 100.1.I), 100.1.m), 100.2.b), 100.2.c), 100.2.f), 100.2.h), 100.2.i), 100.2.k), 100.2.l), 100.2.m),
100.2.n), 100.2.ñ), 100.2.p), 100.2.r), 100.2.u), 100.3.d), 100.3.e), 100.3.f), 100.4.a), 100.4.b), 100.4.d) e 101.c), 101.d), 101.e), 101.i),
101.j), 101.k) e 101.I). No caso de que as infraccións se cometesen con anterioridade á modificación da Lei 3/2001, do 26 de marzo, de
pesca marítima do Estado, mediante a Lei 33/2014, do 26 de decembro, as tipificacións que deben ser tidas en conta son: 96.1.a), 96.1.f),
96.1.j), 96.1.k), 96.1.l), 96.1.m), 96.1.ñ), 96.1.o), 96.1.p), 96.1.s), 96.1.u), 96.1.v), 96.1.x), 96.2.d), 96.2.y), 96.3.b), 96.3.d) e 97.d),
97.e), 97.f), 97.h).
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A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
10. Que non estivo involucrada na explotación, xestión ou propiedade dun buque pesqueiro incluído na lista de buques INDNR da Unión,
recollida artigo 40.3 do Regulamento (CE) n° 1005/2008.
11. Que non estivo involucrada na explotación, xestión ou propiedade dun buque pesqueiro que enarbore pavillón de países considerados
terceiros países non cooperantes, segundo se establece no artigo 33 do Regulamento (CE) n° 1005/2008.
12. Que non foi sancionado en firme ou condenado xudicialmente en firme por fraude, segundo se define no artigo 1 do Convenio relativo á
protección dos intereses financeiros das comunidades europeas no marco do FEP ou o FEMP.
13. Que non foi condenado xudicialmente en firme pola comisión dun dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE do
Parlamento Europeo e do Consello.
No caso de que fose sancionado ou condenado en firme por algunha das causas expostas nesta declaración, identificarase con copia da
resolución sancionadora ou sentenza condenatoria.
No caso de que, unha vez recibida a axuda incorrese nalgunha das circunstancias recollidas anteriormente (art. 10 RFEMP), deberá
comunicar este feito ao órgano xestor da axuda, para proceder ao reintegro do importe correspondente cos xuros xerados ata ese momento
por incumprimento do devandito artigo 10, número 2.
14. Non ser unha empresa en crise de acordo coa definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre as axudas estatais de
salvamento e de reestruturación de empresas en crise (2014/C249/01).
15. Ter capacidade administrativa para cumprir as obrigas da axuda por dispoñer dos medios adecuados:
Persoal propio

Asociación

Confraría

Xestoría

Outros (indicar):

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II. Declaración responsable de non inicio do investimento, se é o caso.
Anexo III. Formulario do investimento.
Anexo IV. Pluralidade de persoas físicas, se é o caso.
Anexo V. Comunidades de bens ou agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica, se é o caso.
Anexo VI. Relación de ofertas solicitadas e elixidas, se é o caso.
Anexo VII.1. Declaración de peme (persoa física, pluralidade de persoas físicas, comunidades de bens ou agrupacións ou entidades sen
personalidade xurídica).
Anexo VII.2. Declaración de peme (persoas xurídicas).
Anexo VII.3. Declaración de peme (persoas físicas partícipes en persoas xurídicas).
Anexo VIII. Nomeamento de representante para os efectos de presentación da solicitude.

Documentación complementaria:
1. Documentación xurídico-administrativa da entidade solicitante
1.1 Para persoas xurídicas
ÓRGANO
Certificación rexistral actualizada dos estatutos sociais e da escritura de constitución.
Copia do poder de representación do representante legal da persoa solicitante no caso de
que tal poder non figure na certificación rexistral.
Informe de riscos actualizado expedido pola Central de Información de Riscos do Banco de
España con data posterior á da publicación da orde, asinado electronicamente ou
debidamente asinado e selado.
Certificación actualizada do Rexistro Mercantil das contas anuais individuais depositadas
do exercicio económico 2017, incluíndo informe de auditoría, se é o caso.
Imposto de sociedades do exercicio económico 2017 en que conste o seu envío telemático
ou a súa presentación.
Declaración resumo anual do IVE do exercicio económico 2018, no caso de ter realizada a
declaración ou, na súa falta, as liquidacións trimestrais ou mensuais do IVE do exercicio
económico 2018, en que conste o seu envío telemático ou a súa presentación, se é o caso.
No caso de existir grupo empresarial, achegar certificación actualizada do Rexistro
Mercantil das contas anuais consolidadas depositadas polo solicitante ou certificación
actualizada do Rexistro Mercantil das contas anuais consolidadas onde o solicitante estea
incluído por consolidación, do exercicio económico 2017, incluíndo informe de auditoría,
se é o caso.
Certificado actualizado da declaración censual de alta en obrigas tributarias en que
conste o seu envío telemático ou a súa presentación, de data posterior á da publicación
da orde.
Certificado acreditativo de carecer de antecedentes penais obtido a través do Rexistro
Central de Penados do Ministerio de Xustiza, que deberá conter a totalidade de
antecedentes penais non cancelados, a efectos de verificar que non foi declarado
culpable de cometer fraude no marco do FEP ou FEMP.
Certificado acreditativo de non ter cometido ningún dos delitos establecidos nos artigos 3
e 4 da Directiva 2008/99/CE, obtido a través do Rexistro Central de Penados do Ministerio
de Xustiza.

CÓD. PROC.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (continuación)
1.2 Para persoas físicas
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Declaración resumo anual do IVE do exercicio económico 2018, no caso de ter realizada a
declaración ou, na súa falta, as liquidacións trimestrais ou mensuais do IVE do exercicio
económico 2018, en que conste o seu envío telemático ou a súa presentación, se é o caso.
Declaración da renda dos últimos 2 anos.
Certificado actualizado da declaración censual de alta en obrigas tributarias en que
conste o seu envío telemático ou a súa presentación, de data posterior á da publicación
da orde.
Informe de riscos actualizado expedido pola Central de Información de Riscos do Banco de
España con data posterior á da publicación da orde, asinado electrónicamente ou
debidamente asinado e selado.

1.3 Para pluralidade de persoas físicas
Documento de constitución da comunidade de bens, agrupación ou entidade sen
personalidade xurídica, se é o caso.
Declaración resumo anual do IVE do exercicio económico 2018, no caso de ter realizada a
declaración ou, na súa falta, as liquidacións trimestrais ou mensuais do IVE do exercicio
económico 2018, en que conste o seu envío telemático ou a súa presentación, se é o caso,
de cada persoa solicitante.
Declaración da renda dos últimos 2 anos, de cada persoa solicitante.
No caso de comunidades de bens ou agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica
que estean en réxime de atribución de rendas, deberán presentar o modelo 184 de
declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas, dos exercicios
económicos 2016 e 2017.
Certificado actualizado da declaración censual de alta en obrigas tributarias en que
conste o seu envío telemático ou a súa presentación, de data posterior á da publicación
da orde, de cada persoa solicitante.
Informe de riscos actualizado expedido pola Central de Información de Riscos do Banco de
España con data posterior á da publicación da orde, asinado electrónicamente ou
debidamente asinado e selado, de cada persoa solicitante.
No caso de comunidades de bens, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica
que dispoñan de NIF, certificado acreditativo de carecer de antecedentes penais obtido a
través do Rexistro Central de Penados do Ministerio de Xustiza, que deberá conter a
totalidade de antecedentes penais non cancelados, a efectos de verificar que non foi
declarado culpable de cometer fraude no marco do FEP ou FEMP.
No caso de comunidades de bens, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica
que dispoñan de NIF, certificado acreditativo de non ter cometido ningún dos delitos
establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE, obtido a través do Rexistro
Central de Penados do Ministerio de Xustiza.
Plan de financiamento do proxecto:
a) Informe en que se indique a forma en que se vai financiar o proxecto, especificando se se realizará con recursos propios, alleos ou con ambos
tipos de financiamento.
b) Documentación xustificativa do tipo de financiamento:
Recursos propios:
Certificados bancarios actualizados debidamente asinados e selados das contas do solicitante onde consten o/s seu/s titular/es, o tipo de
conta (corrente, aforro, a prazos, etc.) e os fondos dispoñibles para realizar o investimento. No caso de que o tipo de conta non sexa unha
conta corrente ou conta de aforro, deberá indicar a dispoñibilidade dela ou, en caso contrario, o prazo de vencemento.
Ampliación de capital: escritura notarial de ampliación de capital en diñeiro, a súa correspondente inscrición no Rexistro Mercantil e o/s
certificado/s bancario/s do/s desembolso/s.
Recursos alleos:
Préstamos formalizados con entidades de crédito: póliza de préstamo vixente debidamente intervida por notario.
Pólizas de crédito formalizadas con entidades de crédito: póliza de crédito vixente (última renovación), debidamente intervida por notario, e
certificado bancario actualizado debidamente asinado e selado, onde se identifique o número da póliza de crédito a que fai referencia, o
límite da póliza, o importe dispoñible e o disposto.
Préstamos formalizados con socios: contrato de préstamo entre socios, debidamente asinado por prestamista e prestameiro, certificado/s
bancario/s do/s desembolso/s e a liquidación definitiva do imposto correspondente no organismo competente, se é o caso.
Noutros casos, achegar a documentación financeira correspondente (non se admitirán préstamos de entidades provedoras).
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (continuación)
3. Facturas ou, na súa falta facturas pro forma ou orzamento detallado de gastos previstos para a realización de cada unha das actividades
ou adquisicións para as cales se solicita subvención.
Cando o importe do gasto unitario supere a contía de 40.000 euros no caso de execución de obras ou de 15.000 euros no caso de
subministración de bens ou servizos, o beneficiario deberá achegar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores. A elección
entre as ofertas presentadas realizarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía e deberá xustificarse expresamente
nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.
4. As novas empresas que estean entrando no sector deberán presentar un plan empresarial e, cando o custo dos investimentos sexa
superior a 50.000 euros, un estudo de viabilidade que inclúa unha avaliación de impacto ambiental das operacións. Estas novas empresas
deberán demostrar claramente, mediante un informe independente de comercialización, que existen boas perspectivas de
comercialización sustentable para o produto.
5. Seguro de responsabilidade do establecemento que garanta posibles danos a terceiros.
6. No caso de que a axuda se solicite para a modernización de barco auxiliar de acuicultura, deberá presentarse:
Seguro da embarcación.
Certificación actualizada do Rexistro de Bens Mobles, sección de Buques, acreditativa da propiedade do buque e o estado de cargas ou
gravames deste, ou solicitude da devandita certificación ante o Rexistro, de data posterior á da publicación da Orde.
7. No caso de que a axuda se solicitase para a execución de obra civil ou instalacións, presentaranse as facturas pro forma ou orzamentos da
empresa construtora ou instaladora, desagregadas por unidades de obra.
8. No caso de que a axuda se solicitase para investimentos en maquinaria, deberá achegarse o catálogo do provedor e detallarse a marca e
o modelo sempre que sexa posible.
9. Proxecto técnico visado de forma oficial en caso necesario de acordo coa normativa sectorial que sexa de aplicación, e asinado por
técnico competente. Deberase xuntar tamén en soporte informático (formato jpg ou pdf) e deberán ser os mesmos que os presentados
para a obtención dos permisos sinalados no parágrafo que segue, se é o caso.
10. Se a realización do investimento require autorización, concesión, permisos ou licenzas, para levar a cabo os investimentos previstos,
deberá achegar o documento que acredite estar en posesión dela ou solicitude de telo presentado.

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante nomeada para os efectos da presentación da solicitude.
DNI/NIE da persoa representante legal da persoa xurídica.
NIF da entidade solicitante.
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Tesouraría Xeral de Seguridade Social.
Certificación de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Facenda da Xunta de Galicia.
Informe acreditativo de acharse ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións emitido pola Consellería de
Facenda (Atriga).
Informe acreditativo de non ter sanción firme pendente de pagamento por infracción da normativa marítimo-pesqueira
emitido pola unidade de sancións e reclamacións da xefatura territorial correspondente da Consellería do Mar.
Informe acreditativo de non estar en concurso de acredores, artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, obtido a través do rexistro público concursal do Ministerio de Xustiza.
Informe acreditativo de non ter cometido infracción grave da política pesqueira común, do Regulamento (UE)
nº 1005/2008 do Consello, polo que se establece un sistema contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada, e
do Regulamento (UE) nº 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control emitido polo
Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación.
Certificado acreditativo de carecer de antecedentes penais obtido a través do Rexistro Central de Penados do Ministerio de
Xustiza, que deberá conter a totalidade de antecedentes penais non cancelados, para efectos de verificar que non foi
declarado culpable de cometer fraude no marco do FEP ou FEMP. Se da información anterior non se entendese acreditada a
ausencia de antecedentes penais, solicitarase ao interesado que achegue certificado que acredite a totalidade de
antecedentes penais ou a ausencia deles.
Informe acreditativo do sistema nacional de publicación de subvencións do Ministerio de Facenda de non ter sido declarado
culpable de cometer fraude, no marco do FEP ou FEMP.
Informe acreditativo de non estar nin ter estado nos últimos 24 meses involucrado na explotación, xestión ou propiedade
dos buques incluídos na lista comunitaria dos buques INDNR obtido do Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Certificado acreditativo de non ter cometido ningún dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE,
obtido a través do Rexistro Central de Penados do Ministerio de Xustiza. Se da información anterior non se entendese
acreditada a ausencia de delitos, solicitarase ao interesado que achegue certificado que acredite a totalidade de
antecedentes penais ou a súa ausencia.
Informe acreditativo do sistema nacional de publicación de subvencións do Ministerio de Facenda de non ter cometido
ningún dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE.
Resolución de concesión doutra axuda para o mesmo proxecto concedida pola Xunta de Galicia, se é o caso.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

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 15 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de
enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no
ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2019,
tramitada como expediente anticipado de gasto.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

