ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE201B

SOLICITUDE

AXUDAS DESTINADAS A PEMES DO SECTOR TRANSFORMADOR
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

CENTROS DE PRODUCIÓN

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 poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

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 PROXECTO
LOCALIZACIÓN DOS INVESTIMENTOS
TÍTULO DO PROXECTO
IMPORTE TOTAL DO PROXECTO (SEN IVE)

O financiamento destas axudas procede do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca nun 75 % e do Estado membro nun 25 %
https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas (incluíndo préstamos subvencionados):
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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DATA CONCESIÓN

(1) No caso de axudas concedidas, deberá achegar resolución de concesión.

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, a partir da data desta declaración.
2. Non ter pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións nin sanción firme pendente de pagamento por infracción da
normativa marítimo-pesqueira.
3. Non estar incursa nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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.
7. Non ter pendente de pagamento ningunha sanción firme por infracción da normativa marítimo-pesqueira.
8. Non ter cometido infracción grave:
- Da PPC definidas como tales en actos lexislativos do Parlamento Europeo e do Consello;
- 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; durante os 12
meses anteriores á data da presentación de solicitudes, se o operador ten nove puntos de infracción polas infraccións graves segundo o
Regulamento (UE) nº 404/2011. Cada punto de infracción acumulado que se engada aos nove puntos de infracción polas infraccións graves
segundo o Regulamento (UE) nº 404/2011 suporá un mes adicional de inadmisibilidade da axuda por punto acumulado.
9. No marco do FEP ou FEMP, non ter sido declarado culpable de cometer fraude, segundo a definición do artigo 1 do Convenio relativo á
protección dos intereses financeiros das comunidades europeas (DOUE serie C 316 do 27.11.1995).
10. Non estar nin ter estado nos últimos 24 meses involucrado na explotación, xestión ou propiedade dos buques incluídos na lista comunitaria
dos buques INDNR (pesca ilegal non declarada e non regulamentada) ou de buques que nin estan nin estivesen nos últimos 12 meses
enarborando o pavillón de países considerados terceiros países non cooperantes ao abeiro do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello, do
29 de setembro de 2008, polo que se establece un sistema comunitario para previr, desalentar e eliminar a pesca ilegal, non declarada e non
regulamentada.
11. Ter capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións de axuda porque dispoño dos medios adecuados:
Persoal propio

Xestoría/Asesoría

Outros (indíquese):

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.1. Pluralidade de persoas físicas, se é o caso.
Anexo IV.2. Agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de bens, se é o caso.
Anexo V. Relación de ofertas solicitadas e elixidas, se é o caso.
Anexo VI.1 de declaración de peme cando o solicitante é unha persoa física, unha pluralidade de persoas físicas, unha comunidade de bens
ou unha agrupación ou entidade sen personalidade xurídica.
Anexo VI.2 de declaración de peme cando o solicitante é unha persoa xurídica.
Anexo VI.3 de declaración de peme só para as persoas relacionadas no punto 3 do anexo VI.2.
Anexo XI. Nomeamento de representante para os efectos de presentación da solicitude.

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (continuación)
Documentación complementaria:
Se o solicitante é unha persoa física
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

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.
Se o solicitante é unha persoa xurídica
Certificación rexistral actualizada en que figure a constitución da sociedade e os
estatutos vixentes.
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.
Poder suficiente da persoa representante no caso de que tal poder non figure nos
estatutos.
Certificación actualizada do Rexistro Mercantil das contas anuais individuais
depositadas no último exercicio económico pechado para o que se cumpriu o prazo de
depósito legalmente establecido, incluíndo informe de auditoría, se é o caso.

Imposto de sociedades do último exercicio económico pechado para o que se
cumpriu o prazo de presentación legalmente establecido en que conste o seu envío
telemático ou a súa presentación.
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
último exercicio económico pechado para o que se cumpriu o prazo de depósito
legalmente establecido, incluíndo informe de auditoría, se é o caso.
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 entender acreditada a ausencia de antecedentes penais, solicitarase ao
interesado que achegue certificado que acredite a totalidade de antecedentes penais ou a ausencia deles.
Se os solicitantes son unha pluralidade de persoas físicas
Documento de constitución da comunidade de bens, agrupación ou entidade sen personalidade xurídica, se é o caso.
No caso dunha comunidade de bens ou unha agrupación ou entidade sen personalidade xurídica que estea en réxime de atribución de
rendas, deberá presentar o modelo 184 de declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas dos dous últimos
exercicios económicos pechados para os que se cumpriu o prazo de presentación legalmente establecido.
Anexo IV.1 de pluralidade de persoas físicas ou anexo IV.2 de agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica ou comunidades de bens.
Acordo de nomeamento de representante ou apoderado para os efectos da solicitude da axuda, asinado por todos.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

A conta bancaria sinalada neste anexo deberá estar a nome de todas as persoas
solicitantes. En caso contrario, deberase achegar documento asinado por todas as
persoas solicitantes conforme non existe inconveniente en que se pague a axuda a
esa conta.
Informe de riscos actualizado expedido pola Central de Información de Riscos do
Banco de España con data posterior á da publicación da orde, de cada solicitante,
asinado electronicamente ou debidamente asinado e selado.
No caso de comunidades de bens, agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica, 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 os efectos de verificar que non foi declarado culpable de cometer fraude no marco do FEP ou
FEMP. Se da información anterior non se entender acreditada a ausencia de antecedentes penais, solicitarase ao interesado que achegue
certificado que acredite a totalidade de antecedentes penais ou a ausencia deles.
Outra documentación complementaria
ÓRGANO
Declaración resumo anual do IVE do último exercicio económico pechado ou, no
caso de non tela realizado, as liquidacións trimestrais ou mensuais do IVE do último
exercicio económico pechado para o que se cumpriu o prazo de presentación
legalmente establecido, en que conste o seu envío telemático ou a súa
presentación, se é o caso.
Liquidacións trimestrais ou mensuais do IVE do exercicio en curso para o que se
cumpriu o prazo de presentación legalmente establecido, en que conste o seu envío
telemático ou a súa presentación, se é o caso.
Certificado actualizado da declaración censal de alta en obrigas tributarias de cada
solicitante, no que conste o seu envío telemático ou a súa presentación de data
posterior á da publicación da orde.

CÓD. PROC.

ANO

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (continuación)
Plan de financiamento do proxecto:
Informe en que se indique a forma en que se vai a financiar o proxecto, especificando se se realizará con recursos propios, alleos ou con
ambos os tipos de financiamento.
Documentación xustificativa do tipo de financiamento:
Recursos propios:
Certificados bancarios actualizados debidamente asinados e selados das contas do solicitante onde consten o/s titular/es delas, o tipo de
conta (corrente, aforro, a prazos, etc. As contas de crédito considéranse recursos alleos) 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 súa dispoñibilidade 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 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).
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Cando o importe do investimento 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
prestación de servizos, a persoa beneficiaria deberá achegar, como mínimo, tres
ofertas de diferentes provedores e deberá cubrir o anexo V desta orde. 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.
Facturas pro forma do investimento que se vai realizar con descrición detallada e
pormenorizada de cada un dos investimentos, instalacións, equipamentos e sistemas
que os integran, con presentación, se for o caso, dos planos, esbozos ou vistas 3D
necesarias para a súa correcta definición.
Se a realización do investimento require autorización, concesión, permisos ou
licenzas para levar a cabo os investimentos previstos, deberá achegar o documento
que acredita estar en posesión dela ou da solicitude, sen prexuízo da achega destes
segundo establece o artigo 22.4. En todo caso, os documentos presentados para a
solicitude da subvención deberán ser copias fidedignas dos presentados para a
obtención dos permisos.
Se a realización do investimento require planos ou proxecto técnico, este deberá
achegarse e estar asinado por técnico competente. O proxecto tamén deberá
xuntarse en soporte informático (formato JPG ou PDF). Deberán achegarse os planos
de situación, localización, de antes e despois da realización do investimento que se
solicita.
Documentación que demostre que a titularidade da instalación onde se van
desenvolver os investimentos é do solicitante da axuda, que virá dada pola nota
simple do Rexistro da Propiedade da instalación. En caso de que a instalación estea
alugada á empresa solicitante ou en cesión de uso, xuntarase contrato de aluguer
ou de cesión de uso elevado a escritura pública notarial.

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.
DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante, da comunidade de bens, agrupación ou entidade sen personalidade xurídica, segundo
corresponda.
Certificación expedida pola Axencia Tributaria da declaración do imposto da renda das persoas físicas da persoa física
solicitante, dos últimos dous anos.
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 da 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).

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)
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.
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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado acreditativo de carecer de antecedentes penais (cando o solicitante sexa unha persoa física).
Informe acreditativo do Sistema nacional de publicación de subvencións do Ministerio de Facenda e Función Pública 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 e Alimentación.
Resolución de concesión doutras axudas para o mesmo proxecto concedidas pola Xunta de Galicia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

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
Lexitimación para o tratamento 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
Persoas destinatarias dos datos 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
Exercicio de dereitos
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
Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e
polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 2328, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 e (CE) nº 791/2007 do Consello, e o Regulamento (UE)
nº 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello.
Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns
relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o
Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello.
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, texto refundido aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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.
Os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e os do seu regulamento de execución.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Orde do 30 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento tramitado como expediente anticipado de gasto,
para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas para investimentos en pemes de transformación dos produtos pesqueiros e
de acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2019.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON INICIO
(Só no caso de que proceda. Artigo 11.3 desta orde)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Que na data de presentación da solicitude de axuda (Orde do __ de _________ de 2019):
Os investimentos non foron iniciados.
Os investimentos citados a seguir están iniciados.
1
2
3
4
5

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

ANEXO III

FORMULARIO DE INVESTIMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (representante legal no caso de persoas xurídicas, deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera
medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO LUGAR DO INVESTIMENTO
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ.

FAX

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

MEMORIA DESCRITIVA E TÉCNICA
DATAS DE INICIO E FIN
DATA FIN
DATA INICIO
NÚMERO DE EMPREGADOS DO CENTRO DE TRABALLO BENEFICIADOS POLO INVESTIMENTO SOLICITADO
OBXECTO DO PROXECTO
Explicación breve dos investimentos que se realizarán no proxecto, relacionandoos no posible.

NOME DO XEFE DO PROXECTO
ANTECEDENTES
Xustificación da necesidade do proxecto

Descrición das actividades da empresa e dos procesos produtivos

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO III
(continuación)

CONTIDO E ALCANCE
Descrición detallada das actuacións que se van realizar co proxecto. Indicaranse os obxectivos, con xustificación razoada dos investimentos e
de cada unha das partidas

ANEXO III
(continuación)

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO QUE SE VALORARÁN
a) Sinálese se o proxecto contribúe a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, incluíndo o tratamento de residuos
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

b) Sinálese se o proxecto favorece que melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

c) Sinálese se o proxecto axuda á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

d) Sinálese se o proxecto se refire á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

e) Sinálese se o proxecto se refire á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica en virtude dos artigos 6 e 7 do Regulamento (CE)
nº 834/2007 (deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de
inadmisión da solicitude)

f) Sinálese se o proxecto dá lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos ou mellores sistemas de xestión e
organización (deberá explicarse con detalle a mellora que supón o devandito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de
inadmisión da solicitude)

ANEXO III
(continuación)

INDICADORES APLIFEMP
Os datos indicados a seguir servirán para consignar os indicadores da medida de transformación necesarios para avaliar a medida na súa
totalidade:
1. O expediente ten efectos positivos en materia de igualdade de oportunidades:
En caso afirmativo, seleccione unha ou varias das opcións:

SI

NON

Descrición
Promover a incorporación laboral das mulleres ao sector pesqueiro e acuícola
Promover o emprendemento feminino para potenciar a creación de novos empregos no sector pesqueiro e acuícola
Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade, a brecha salarial e a clasificación profesional por razón de sexo
Desenvolver alternativas e mecanismos para compensar a alta temporalidade e os períodos de inactividade no ámbito da muller
Racionalizar os horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como a corresponsabilidade
Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade para a muller no traballo
Recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade profesional no ámbito da muller
Adaptación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no ámbito da muller
Visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro e acuícola
Aumentar o recoñecemento profesional das traballadoras do sector
Promover a presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e xestión do sector pesqueiro e acuícola
Incrementar a participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca
Mellorar a accesibilidade a persoas con discapacidade
Fomentar a integración de colectivos en exclusión social

2. O expediente ten efectos positivos en materia de ambiente:

SI

NON

3. O expediente ten efectos positivos en materia de emprego:
En caso afirmativo, complete a seguinte información:

SI

NON

Descrición
Emprego creado a tempo completo masculino
Emprego creado a tempo completo feminino
Emprego creado a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)
Emprego mantido a tempo completo masculino
Emprego mantido a tempo completo feminino
Emprego mantido a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)

Número de empregados

ANEXO III
(continuación)
ORZAMENTO DE CUSTOS DO PROXECTO
Investimentos (sen IVE) que se van realizar segundo o seguinte cadro. En cada unha das partidas deberanse engadir todos os investimentos
correspondentes a ela desagregados ao máximo
PARTIDA

1ª ANUALIDADE (€)

2ª ANUALIDADE (€)

TOTAL IMPORTE (€)

SUBTOTAL
TOTAL (suma de todos os investimentos solicitados)
(1)

(1)

Esta cifra deberá coincidir co importe total do proxecto (sen IVE) do anexo I

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

ANEXO IV.1

PLURALIDADE DE PERSOAS FÍSICAS
CONSULTA DE DATOS, DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISOS, IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA CADA UN DOS SOLICITANTES E NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE
CONSULTA DE DATOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

(As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que
as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos)

NOME E APELIDOS

NIF

% EN QUE
IMPORTE
PARTICIPA SUBVENCIÓN

INFORME
INFORME
ACREDITATIVO ACREDITATIVO
CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN
DE NON TER
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN DE ESTAR AO
DE ESTAR AO DÍA DE ESTAR AO
DÍA NO
SANCIÓN
EXPEDIDA POLA
DE ESTAR AO
NO
DÍA NO
PAGAMENTO
FIRME
INFORME
AXENCIA
DÍA NO
CUMPRIMENTO CUMPRIMENTO
PENDENTE DE ACREDITATIVO
TRIBUTARIA DA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAS
DAS SÚAS
DAS SÚAS
DNI/ NIE DECLARACIÓN
POR
PAGAMENTO DE NON ESTAR
DAS SÚAS
OBRIGAS COA
OBRIGAS COA
POR
EN CONCURSO
DO IMPOSTO DA
OBRIGAS COA REINTEGRO DE
AXENCIA
TESOURARIA
RENDA DOS
FACENDA DA SUBVENCIÓNS INFRACCIÓN DE ACREDORES
ESTATAL DA
XERAL DA
EMITIDO POLA
DA
ÚLTIMOS DOUS
XUNTA DE
ADMINISTRACIÓN SEGURIDADE
CONSELLERIA
NORMATIVA
ANOS
GALICIA
TRIBUTARIA
SOCIAL
DE FACENDA
MARÍTIMO(ATRIGA)
PESQUEIRA

INFORME
ACREDITATIVO
INFORME
DO SISTEMA
INFORME
ACREDITATIVO
NACIONAL DE
CERTIFICADO
ACREDITATIVO DE
DE NON TER
PUBLICACIÓN
ACREDITATIVO DE
NON ESTAR NIN
RESOLUCIÓN
COMETIDO
DE
CARECER DE
TER ESTADO NOS DE CONCESIÓN
INFRACCIÓN
SUBVENCIÓNS
ANTECEDENTES
ÚLTIMOS 24 MESES
DOUTRA
GRAVE DA
DO MINISTERIO
PENAIS OBTIDO A
INVOLUCRADO NA AXUDA PARA O
POLÍTICA
DE FACENDA E
TRAVÉS DO
EXPLOTACIÓN,
MESMO
PESQUEIRA
ADMINISTRACIÓNS
REXISTRO
XESTIÓN OU
PROXECTO
COMÚN E DOS
PÚBLICAS DE
CENTRAL DE
PROPIEDADE DOS
CONCEDIDA
REGULAMENTOS
NON TER SIDO
PENADOS DO
BUQUES INCLUIDOS POLA XUNTA
DO CONSELLO
DECLARADO
MINSTERIO DE
NA LISTA
DE GALICIA
UE Nº 1005/2008
CULPABLE DE
XUSTIZA
COMUNITARIA DOS
E
COMETER
BUQUES INDNR
UE Nº 1224/2009
FRAUDE, NO
MARCO DO FEP
OU FEMP

OPÓÑOME Á CONSULTA

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

SINATURA

ANEXO IV.1
(continuación)
PLURALIDADE DE PERSOAS FÍSICAS
CONSULTA DE DATOS, DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISOS, IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA PARA CADA UN DOS SOLICITANTES E NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

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.

Lexitimación para o tratamento
Persoas destinatarias dos datos
Exercicio de dereitos

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.

AUTORIZAMOS A:

, NIF

Para que en relación co procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se
soliciten ou sexan de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos
documentos no correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano competente e, en xeral, realizar cantas actuacións
correspondan ao/aos representado/s no curso do devandito procedemento.
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura das persoas outorgantes.
Así mesmo, autorizamos o pagamento da axuda concedida na conta bancaria que figura na solicitude do anexo I na epígrafe “Datos bancarios” e declaramos que son certos todos e cada un dos datos reflectidos
nesta declaración.

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

ANEXO IV.2

AGRUPACIÓNS OU ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURÍDICA
COMPROMISO DE EXECUCIÓN E NON DISOLUCIÓN DA AGRUPACIÓN, CONSULTA DE DATOS E NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE
NOME DA COMUNIDADE OU SOCIEDADE CIVIL

DATA DE CONSTITUCIÓN

NIF

Declaramos que temos constituída unha agrupación coa denominación indicada da cal formamos parte, nesta data, os seguintes membros e que nos comprometemos á non disolución da agrupación ata que transcorran cinco anos desde o
pagamento da axuda. Así mesmo, autorizamos o pagamento da axuda concedida na conta bancaria que figura na solicitude do anexo I na epígrafe “Datos bancarios” e declaramos que son certos todos e cada un dos datos reflectidos nesta
declaración.
CONSULTA DE DATOS DAS PERSOAS SOLICITANTES

(As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso
de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos)

NOME E APELIDOS

NIF

% EN QUE
IMPORTE
PARTICIPA SUBVENCIÓN

INFORME
ACREDITATIVO
INFORME
DO SISTEMA
INFORME
INFORME
INFORME
ACREDITATIVO
NACIONAL DE
ACREDITATIVO ACREDITATIVO
CERTIFICADO
ACREDITATIVO DE
DE NON TER
PUBLICACIÓN
CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN
DE
ESTAR
AO
DE
NON
TER
ACREDITATIVO
DE
NON
ESTAR NIN
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
RESOLUCIÓN
COMETIDO
DE
DE ESTAR AO DÍA DE ESTAR AO
DÍA NO
SANCIÓN
CARECER DE
TER ESTADO NOS DE CONCESIÓN
EXPEDIDA POLA
DE ESTAR AO
INFRACCIÓN
SUBVENCIÓNS
NO
DÍA NO
PAGAMENTO
FIRME
INFORME
ANTECEDENTES
ÚLTIMOS
24 MESES
AXENCIA
DÍA NO
DOUTRA
GRAVE DA
DO MINISTERIO
CUMPRIMENTO CUMPRIMENTO
PENDENTE DE ACREDITATIVO
PENAIS OBTIDO A
INVOLUCRADO NA AXUDA PARA O
TRIBUTARIA DA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAS
POLÍTICA
DE FACENDA E
DAS SÚAS
DAS SÚAS
DNI/ NIE DECLARACIÓN
POR
PAGAMENTO DE NON ESTAR
TRAVÉS DO
EXPLOTACIÓN,
DAS SÚAS
MESMO
PESQUEIRA
ADMINISTRACIÓNS
OBRIGAS COA
OBRIGAS COA
POR
EN CONCURSO
REXISTRO
XESTIÓN OU
DO IMPOSTO DA
OBRIGAS COA REINTEGRO DE
PROXECTO
COMÚN E DOS
PÚBLICAS DE
AXENCIA
TESOURARIA
CENTRAL DE
PROPIEDADE DOS
RENDA DOS
FACENDA DA SUBVENCIÓNS INFRACCIÓN DE ACREDORES
CONCEDIDA
REGULAMENTOS
NON TER SIDO
ESTATAL DA
XERAL DA
EMITIDO POLA
DA
PENADOS DO
BUQUES INCLUIDOS POLA XUNTA
ÚLTIMOS DOUS
XUNTA DE
DO CONSELLO
DECLARADO
ADMINISTRACIÓN SEGURIDADE
CONSELLERIA
NORMATIVA
MINSTERIO DE
NA LISTA
ANOS
GALICIA
DE GALICIA
UE Nº 1005/2008
CULPABLE DE
TRIBUTARIA
SOCIAL
DE FACENDA
MARÍTIMOXUSTIZA
COMUNITARIA DOS
E
COMETER
(ATRIGA)
PESQUEIRA
BUQUES INDNR
UE Nº 1224/2009
FRAUDE, NO
MARCO DO FEP
OU FEMP

OPÓÑOME Á CONSULTA

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior, deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

SINATURA

ANEXO IV.2
(continuación)
AGRUPACIÓNS OU ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURÍDICA
COMPROMISO DE EXECUCIÓN E NON DISOLUCIÓN DA AGRUPACIÓN, CONSULTA DE DATOS E NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

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.

Lexitimación para o tratamento
Persoas destinatarias dos datos
Exercicio de dereitos

Contacto delegado de protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existir 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.

AUTORIZAMOS A:

, NIF

Para que en relación co procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se
soliciten ou sexan de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos
documentos no correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano competente e, en xeral, realizar cantas actuacións
correspondan ao/aos representado/s no curso do devandito procedemento.
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura das persoas outorgantes.
Así mesmo, autorizamos o pagamento da axuda concedida na conta bancaria que figura na solicitude do anexo I na epígrafe “Datos bancarios” e declaramos que son certos todos e cada un dos datos reflectidos
nesta declaración.

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

ANEXO V

RELACIÓN DE OFERTAS SOLICITADAS E ELIXIDAS
(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 prestación de servizos)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

GASTO
DESCRICIÓN DO GASTO

OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDORES

IMPORTE € (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
CRITERIO DE ELECCIÓN

IMPORTE € (SEN IVE)
(1)

XUSTIFICACIÓN DE NON INCLUÍR TRES OFERTAS OU DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA

(2)

GASTO
DESCRICIÓN DO GASTO

OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDORES

IMPORTE € (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
CRITERIO DE ELECCIÓN

IMPORTE € (SEN IVE)
(1)

XUSTIFICACIÓN DE NON INCLUÍR TRES OFERTAS OU DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA

(2)

(1) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte.
(2) No caso de non incluír tres ofertas, debe indicarse se é debido a non existiren outros subministradores ou á xustificación da elección da oferta. No caso de non escoller a
oferta máis vantaxosa, explíquense as razóns.
Este formulario só poderá presentarse nas
https://sede.xunta.gal

formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO V
(continuación)

GASTO
DESCRICIÓN DO GASTO

OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDORES

IMPORTE € (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
CRITERIO DE ELECCIÓN

IMPORTE € (SEN IVE)
(1)

XUSTIFICACIÓN DE NON INCLUÍR TRES OFERTAS OU DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA

(2)

IMPORTE TOTAL DAS OFERTAS ELIXIDAS

(1) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte.
(2) No caso de non incluír tres ofertas, debe indicarse se é debido a non existiren outros subministradores ou a xustificación da elección da oferta. No caso de non escoller a
oferta máis vantaxosa, explíquense as razóns.

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

ANEXO VI.1

DECLARACIÓN RELATIVA Á CONDICIÓN DE PEME
(Só cando o solicitante é unha persoa física, unha pluralidade de persoas físicas, unha comunidade de bens ou unha agrupación ou entidade sen
personalidade xurídica)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, que todos os datos contidos nesta declaración son certos

DATOS PARA DETERMINAR O TAMAÑO DA EMPRESA, (calcularanse segundo o indicado na Recomendación 2003/361/CE da Comisión, do 6 de maio de
2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas).

EXERCICIO

Período de referencia (todos os datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual)
Número de traballadores (incluído, se é o caso, o propietario,
administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente
(1)
incluídos no réxime de autónomos).

(1)

Volume de negocios (€)

Balance xeral, activo total (€)

(Impostos excluídos)

Os efectivos corresponden ao número de unidades de traballo anual (UTA), é dicir, ao número de persoas que traballan na empresa en cuestión ou por conta da devandita empresa a tempo
completo durante todo o ano de que se trate. O traballo das persoas que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o
traballo estacional, cóntanse como fraccións de UTA.

1.- Participa noutras empresas en contía igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de
voto

NON
SI (neste caso, cubrir datos das empresas en que
participa e presentar o anexo VI.2 cos datos de
cada unha das empresas relacionadas)

NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL DA EMPRESA

2.- No último exercicio económico pechado hai un cambio de datos con respecto ao exercicio
contable anterior que podería carrexar que a empresa solicitante cambiase de categoría
(de peme a non peme ou viceversa)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

% DE PARTICIPACIÓN

NON
SI (neste caso, deberá achegar o anexo VI.1 cos
datos do exercicio anterior)

ANEXO VI.2

DECLARACIÓN RELATIVA Á CONDICIÓN DE PEME
(Só cando o solicitante é unha persoa xurídica)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, que todos os datos contidos nesta declaración son certos.
DATOS PARA DETERMINAR O TAMAÑO DA EMPRESA, (calcularanse segundo o indicado na Recomendación 2003/361/CE da Comisión, do 6 de maio de 2003,
sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas).

Período de referencia (todos os datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual)
Número de traballadores (incluído, se é o caso, o propietario,
administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente
incluídos no réxime de autónomos). (1)

(1)

Volume de negocios (€)

EXERCICIO

Balance xeral, activo total (€)

(Impostos excluídos)

Os efectivos corresponden ao número de unidades de traballo anual (UTA), é dicir, ao número de persoas que traballan na empresa en cuestión ou por conta da devandita empresa a tempo
completo durante todo o ano de que se trate. O traballo das persoas que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o
traballo estacional, cóntanse como fraccións de UTA.

1. - Persoas integrantes do órgano de administración da sociedade:
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

2.- A empresa está participada por sociedades nunha porcentaxe igual ou superior ao 25 % do
seu capital ou dereitos de voto:

NIF

CARGO OU REPRESENTACIÓN

NON

SI (neste caso, cubrir datos das sociedades)
NIF

RAZÓN SOCIAL DA SOCIEDADE

3.- A empresa está participada por persoas físicas, individualmente ou de común acordo con
outras persoas físicas nunha porcentaxe superior ao 50 % do seu capital ou dereitos de voto:

% DE PARTICIPACIÓN

NON
SI (neste caso, cubrir datos das persoas
físicas)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

% DE PARTICIPACIÓN

ANEXO VI.2
(continuación)
DECLARACIÓN RELATIVA Á CONDICIÓN DE PEME
(Só cando o solicitante é unha persoa xurídica)
(continuación)

4.- A empresa participa noutras sociedades nunha porcentaxe igual ou superior ao 25 % do seu
capital ou dereitos de voto:

NON
SI (neste caso, cubrir datos das sociedades)
NIF

RAZÓN SOCIAL DA SOCIEDADE

5.- No último exercicio económico pechado hai un cambio de datos con respecto ao exercicio
contable anterior que podería carrexar que a empresa solicitante cambiase de categoría
(de peme a non peme ou viceversa)

NON
SI (neste caso, deberá achegar o anexo VI.2 cos
datos do exercicio anterior)

No caso de relacionar sociedades nos puntos 2 ou 4 deberá cubrir e presentar o anexo VI.2 para cada unha delas.
No caso de relacionar persoas físicas no punto 3 deberá cubrir e presentar o anexo VI.3 para cada unha delas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

% DE PARTICIPACIÓN

ANEXO VI.3

DECLARACIÓN DE PERSOA FÍSICA PARTÍCIPE NA PERSOA XURÍDICA
(Só para as persoas relacionadas no punto 3 do anexo VI.2)

DATOS DA PERSOA PARTÍCIPE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Como partícipe na sociedade
NIF

RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, que na data de peche do último exercicio económico pechado (indicar ano) :
1.- Posúe individualmente ou de común acordo con outras persoas máis dun 50 % en capital ou
dereitos de voto noutra sociedade que opere no mesmo mercado ou nun mercado contiguo á
dita sociedade.

NON
SI (neste caso, indicar datos das sociedades
e cubrir e presentar o anexo VI.2 para
cada unha delas ).
NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL DA SOCIEDADE

2.- No último exercicio económico pechado hai un cambio de datos con respecto ao exercicio
contable anterior que podería carrexar que a empresa solicitante cambie de categoría (de
peme a non peme ou viceversa)

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

% DE PARTICIPACIÓN

NON
SI (neste caso, deberá achegar o anexo VI.3 cos
datos do exercicio anterior)

ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FIN DE OBRA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Que o día

os investimentos para os cales solicitou axuda ao abeiro da Orde do __ de ________ de 2019:

Foron realizados
Non foron realizados os seguintes investimentos
1
2
3
4
5

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

de

de

ANEXO VIII

DECLARACION RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS NO PAGAMENTO E COMPROMISO DO REQUISITO DE ADMISIBILIDADE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas (incluíndo préstamos subvencionados):
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 de concesión.

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. Non ter pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións nin sanción firme pendente de pagamento por infracción da
normativa marítimo-pesqueira.
3. Non estar incursa nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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.
7. Non ter pendente de pagamento ningunha sanción firme por infracción da normativa marítimo-pesqueira.
8. Non ter cometido infracción grave:
- Da PPC definidas como tal en actos lexislativos do Parlamento Europeo e do Consello;
- 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; durante os
12 meses anteriores á data da presentación de solicitudes, se o operador ten nove puntos de infracción polas infraccións graves
segundo o Regulamento (UE) nº 404/2011. Cada punto de infracción acumulado que se engada aos nove puntos de infracción polas
infraccións graves segundo o Regulamento (UE) nº 404/2011 suporá un mes adicional de inadmisibilidade da axuda por punto
acumulado.
9. No marco do FEP ou FEMP, non ter sido declarado culpable de cometer fraude, segundo a definición do artigo 1 do Convenio relativo á
protección dos intereses financeiros das Comunidades Europeas (DOUE serie C 316, do 27.11.1995).
10. Non estar nin ter estado nos últimos 24 meses involucrado na explotación, xestión ou propiedade dos buques incluídos na lista comunitaria
dos buques INDNR (pesca ilegal non declarada e non regulamentada) ou de buques que nin estean nin estivesen nos últimos 12 meses
enarborando o pavillón de países considerados terceiros países non cooperantes ao abeiro do Regulamento (CE) nº 1005/2008 do Consello,
do 29 de setembro de 2008, polo que se establece un sistema comunitario para previr, desalentar e eliminar a pesca ilegal, non declarada e
non regulamentada.
10. Durante os cinco anos seguintes ao pagamento final á persoa beneficiaria, esta non poderá cometer unha infracción grave da PPC nin do
Regulamento (UE) n° 1005/2008, do Consello, polo que se establece un sistema contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada,
e do Regulamento (UE) n° 1224/2009 do Consello, polo que se establece un réxime comunitario de control, non ser declarado culpable de
cometer fraude, nin estar incluídos na lista comunitaria dos buques INDNR (pesca ilegal non declarada e non regulamentada) ou de buques
que enarboren o pavillón de países considerados terceiros países non cooperantes, ao amparo do Regulamento (CE) n° 1005/2008 do
Consello, do 29 de setembro de 2008.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

de

de

ANEXO IX

LISTAXE DE XUSTIFICANTES (RELATIVA AOS GASTOS DESTA PETICIÓN DE PAGAMENTO)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DATA DE INICIO DOS INVESTIMENTOS:

DATA EN CURSO/FIN DOS INVESTIMENTOS:

INVESTIMENTO APROBADO
PARTIDA ORZAMENTARIA
Nº

DENOMINACIÓN

XUSTIFICANTES
CUSTO
APROBADO
EUROS (SEN IVE)

NÚMERO DE
ORDE

FACTURA

DATA

EMITIDO POR

TOTAIS

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

PAGAMENTOS EFECTUADOS
IMPORTE
EUROS

de

de

OBXECTO DO GASTO

(SEN IVE)

DOCUMENTO
Nº

DATA

IMPORTE
EUROS
(CON IVE)

IVE
IMPORTE EUROS
RECUPERABLE
(EUROS)

(SEN IVE
RECUPERABLE)

ANEXO X

EXPLICACIÓN DAS DIFERENZAS ENTRE OS INVESTIMENTOS PREVISTOS E OS REALIZADOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

INVESTIMENTOS PREVISTOS
DESCRICIÓN INVESTIMENTOS APROBADOS

(1)

INVESTIMENTOS REALIZADOS
IMPORTE (€)

DESCRICIÓN INVESTIMENTOS EXECUTADOS

(1)

XUSTIFICACIÓNS DAS VARIACIÓNS
IMPORTE (€)

TOTAIS
(1)

Nos casos en que exista unha modificación da resolución aprobada, consignaranse os conceptos e as cantidades correspondentes á citada modificación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

de

de

IMPORTE (€)

DESCRICIÓN

ANEXO XI

NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE
DATOS DA PERSOA OUTORGANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (representante legal no caso de persoas xurídicas)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

AUTORIZO A
NOME

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.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante nomeada para os efectos da presentación da solicitude.
DNI/NIE da persoa representante legal da persoa xurídica.

Para que en relación co procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a
instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou sexan de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular
peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos no
correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano
competente e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan a/aos representado/s no curso do devandito procedemento

ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa
outorgante

SINATURA DA PERSOA OUTORGANTE

SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

