ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE155A

SOLICITUDE

AXUDAS AUTONÓMICAS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DAS ESTRATEXIAS DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVAS

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 EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante/comunicante/declarante

Persoa 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 (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, 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 a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao contido das mesmas 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 DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO
DENOMINACIÓN PROXECTO
PRODUTIVO
PRIORIDADE 4:

NON PRODUTIVO

TIPO DE BENEFICIARIO:

Valor engadido

Organismo público

Diversificación

Persoa xurídica

Medioambiental

Persoa física

Sociocultural

Organización de pescadores

Gobernanza

Organizacións de produtores

Outras prioridades:

ONG

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non ter solicitado nin percibido ningunha outra axuda, ingresos ou recursos de calquera administración ou entes públicos ou privados, da UE
ou internacionais para a mesma finalidade
Ter solicitado ou percibido outras axudas de entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma finalidade e/ou para
a realización das actuacións obxecto da axuda
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas axudas de minimis:
NON ter obtido ningún tipo de axuda suxeita ao réxime de minimis no exercicio fiscal en curso e nos dous exercicios anteriores ao da
presente solicitude de subvención
Ter obtido as seguintes axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais (Achegase copia da resolución de aprobación
da axuda):
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar ao órgano concédente e ao GALP a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que
financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención. Esta
comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
percibidos
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Que cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de persoa ou entidade beneficiara, segundo o disposto no 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. Que non se atopa en ningún dos supostos establecidos no artigo 10 do Regulamento (UE) nº 508/2014, do Parlamento Europeo e do Consello,
do 15 de maio, é dicir:
a. Non ter cometido infracción grave consonte o artigo 42 do Regulamento (CE) nº 1005/2008 ou o artigo 90.1 do Regulamento (CE)
nº 1224/2009.
b. Non ter estado involucrada na explotación, xestión ou propiedade de buques pesqueiros incluídos na lista de buques INDR da Unión
recollida no artigo 40.3 do Regulamento (CE) nº 1005/2008 ou de buques que enarboren o pavillón de países considerados terceiros países
non cooperantes segundo se establece no seu artigo 33.
c. Non ter cometido infraccións graves da política pesqueira común (PPC).
d. Non ter cometido ningún dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE, no caso de presentar unha solicitude de
axuda ao abeiro do título V, capítulo II do Regulamento (UE) nº 508/2014.
e. Non ter cometido fraude no marco do Fondo Europeo da Pesca (FEP) ou do Fondo Europeo e Marítimo da Pesca (FEMP).
8. Non ter sido sancionado coa imposibilidade de obter préstamos, subvencións, ou axudas públicas, de acordo co previsto no título V da
Lei 3/2001, do 26 de marzo, e do título XIV da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.
9. Non ser unha empresa en crise segundo a definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de
salvamento e reestruturación de empresas en crise (2014/C249/01).
Autorizo a Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para cercionarse da veracidade das declaracións
anteriores. Esta autorización estenderase, no seu caso, ata os 5 anos seguintes ao pagamento final da axuda.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación do órgano competente na cal se especifique o acordo polo que se lle concede autorización para facer a solicitude ao asinante
dela. Se actuase en virtude de atribucións fixadas nos estatutos, indicarase citando a disposición que recolle a competencia.
Atribución fixada no estatuto
Disposición:
SI
NON
Certificado do órgano competente no que se acredite o desempeño actual do cargo.
Copia da escritura de constitución ou dos estatutos da entidade inscritos no rexistro, segundo o caso correspondente (agás as confrarías de
pescadores e as súas federacións).
Documentación do proxecto:
Memoria e orzamento.
Plan económico.
Plan de xestión.
3 ofertas de diferentes provedores (no caso de que o gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei de contratos do sector
público para o contrato menor).
Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor.
Proxecto técnico.
Xustificación legal de uso e gozo ou propiedade dos bens relacionados co proxecto.
Certificacións acreditativas de estar ao día no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa comunidade autónoma e coa
Seguridade Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.
Para acreditar a condición de familiar deberase presentar:
Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar e/ou documentación acreditativa do parentesco.
Documentación que acredita a condición de pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou traballador/a en activo do sector pesqueiro, dun
membro da unidade familiar.
Informe da vida laboral das persoas citadas no punto anterior.
Para os proxectos produtivos, ademais:
Anexo II A).
Anexo II B) só nos casos que proceda segundo o artigo 4.2 do anexo II A).
Último recibo pagado do IAE ou certificación de exención no caso de empresarios individuais só no caso de denegar expresamente a súa
consulta.
Compromiso de darse de alta no IAE.
No caso de solicitudes formuladas conxuntamente ademais:
Acordo de nomeamento do representante ou apoderado único para os efectos da subvención, asinado polos representantes de todas as
entidades solicitantes.
Distribución dos compromisos que corresponda executar a cada un dos solicitantes, así como o importe da subvención solicitada para cada
un deles.
Declaración responsable de cada un dos socios do proxecto, de acordo co anexo III.
Proxecto de cooperación con outros grupos:
SI
NON
Proxecto de cooperación con indicación dos cooperantes e os grupos aos que pertencen e compromisos de cada un deles.
Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.

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.
NIF ou NIE da persoa solicitante.
Certificado de residencia da persoa solicitante.
NIF ou NIE da persoa representante.
Consulta de inexistencia de antecedentes penais.
Estar ao día das obrigas tributarias coa AEAT.
Estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.
Estar ao día do pagamento coa Consellería de Facenda.

DENEGO E
PRESENTO O
DOCUMENTO
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En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
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 Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.mar@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias
de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes
ao ano 2016.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Cofinanciada nun 85 % polo FEMP

Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro de

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

