ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR440D

SOLICITUDE

AXUDA PARA A EXECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR VITIVINÍCOLA
EN MERCADOS DE TERCEIROS PAÍSES

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa/Entidade solicitante

Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos 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.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DO PROGRAMA
TÍTULO DO PROGRAMA E ACCIÓN

RESPONSABLE DA EXECUCIÓN DAS ACCIÓNS
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO

PRODUTO(S)

MERCADO(S) DESTINATARIO(S)

IMPORTE DO INVESTIMENTO (período 1.6.2018 a 31.5.2019)

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 todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos numeros 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. 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.
5. Que os datos de produción, comercialización e exportación da empresa nas tres últimas campañas son os seguintes:
CAMPAÑA

PRODUCIÓN TOTAL VIÑO (hl)
VOLUME COMERCIALIZADO (hl)
VENDAS TOTAIS VIÑO (€)
EXPORTACIÓNS TOTAIS VIÑO (€)
6. Que a empresa foi con anterioridade e dende o ano 2014 beneficiaria desta medida de axudas para a promoción do sector vitivinícola:
SI

NON

7. Que a empresa é unha entidade asociativa prioritaria ou entidade de base pertencente a ela, recoñecida ao abeiro do Real decreto
550/2014, ou é unha entidade resultante dun proceso de integración (Real decreto 1009/2015) nos dous últimos anos:
SI

NON

8. Que se compromete a garantir o financiamento durante toda a duración do programa.
9. Que garante que todos os custos propostos do programa presentado non superan os prezos normais do mercado.
10. Que si solicitou e/ou lle foron concedidas as seguintes axudas para as actuacións e conceptos desta solicitude:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

SITUACIÓN
(solicitada/
concedida)

DATA DE
SOLICITUDE/
CONCESIÓN

NORMATIVA REGULADORA DA
CONVOCATORIA DE AXUDAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria conforme o modelo do anexo II
Catálogo ou relación descritiva da carteira de produtos que se van comercializar co programa presentado
Copia do poder ou acordo de representación
Relación das ofertas solicitadas e elixidas conforme o anexo X, acompañado de todas as ofertas solicitadas
Informe de resultados dos dous primeiros anos de execución do programa (só no caso de prorroga dun programa)
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Copia do imposto de sociedades ou documento equivalente (persoas xurídicas) dos tres
últimos anos
Copia das escrituras e estatutos da entidade, organismo, organización ou empresa solicitante
Certificación ambiental segundo o Regulamento comunitario EMAS, a norma ISO 14.001 ou
certificado Wineries for Climate Protection

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos
documentos.
Declaracións do IRPF (persoas físicas) dos tres últimos anos

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante
NIF da persoa xurídica solicitante
Estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.medio-rural@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de
promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agropecuarias

de

de

https://sede.xunta.gal

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

