ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR701D

SOLICITUDE

AXUDAS LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020

EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NUM

PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

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/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
NUM
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

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
(continuación)

GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL

REXISTRO DE ENTRADA

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO
DESCRICIÓN E OBXECTIVOS PREVISTOS

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO NO QUE SE APLICA O GASTO OU INVESTIMENTO

COORDENADAS UTM X

COORDENADAS UTM Y

LOCALIDADE

REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE SITÚA A INSTALACIÓN

TIPOLOXÍA DO PROXECTO (sinalar a que proceda (só unha))
Investimentos no sector da produción agraria primaria
Investimentos en transformación e/ou comercialización de produtos agrarios
Investimentos en transformación e/ou comercialización de produtos forestais
Investimentos de diversificación de explotacións agrarias cara a actividades non agrarias
Investimentos de creación, modernización e/ou ampliación de todo tipo de empresas que desenvolvan
actividades non agrarias
Investimentos en proxectos non produtivos
Proxecto de formación promovido polo GDR coa finalidade de incrementar a empregabilidade da poboación
activa do territorio.
Proxecto de animación e/ou promoción territorial promovido polo GDR

ORZAMENTO (EUROS)

ANEXO II
(continuación)

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

IMPORTE (€)

2. Que, en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
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. Que a empresa non está en situación de crise, de acordo coa definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre as
axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas non financeiras en crise (2014/C 249/01).
8. Que, no suposto de resultar beneficiario/a da axuda, e queda obrigado de manter o investimento subvencionado durante un período mínimo
de cinco (5) anos, a partir do pagamento da axuda, quedando obrigado a comunicar de inmediato a Agader o posible incumprimento da dita
obrigación, de terse producido, e ao reintegro no dito suposto da axuda percibida.
9. Que o proxecto para o cal solicita a axuda está situado na Comunidade Autónoma de Galicia.
10. Que os investimentos para os cales solicita axuda non están iniciados.
11. Que a empresa non se atopa en ningún dos casos exceptuados da aplicación do artigo 1 do Regulamento (CE) nº 1407/2013, do 18 de
decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da UE relativo ás axuda de mínimis.
12. Que a empresa, conforme os datos de facturación, balance e número de empregados, así como da relación participativa con outras
empresas, é de tipo (só para proxectos de natureza produtiva):
microempresa

pequena

mediana

grande

ANEXO II
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación acreditativa da personalidade do solicitante e, de ser o caso, da representación do solicitante.
Declaración censual (modelo 036 ou 037) ou compromiso de comunicar o inicio de actividade á AEAT, cando o proxecto supoña o inicio dunha
actividade empresarial.
Documentación acreditativa de que se cumpre co requisito de ser pequena empresa: últimas contas depositadas no rexistro correspondente e
última memoria anual de actividades aprobada pola entidade, na cal figure o número de persoas empregadas do último exercicio pechado, o
volume de negocio e o balance anual.
Informe do cadro de persoal medio de traballadores en situación de alta na empresa, correspondente aos doce meses anteriores á data de
presentación da solicitude de axuda, expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente aos doce meses anteriores
á data de presentación da solicitude de axuda.
Anexo III: memoria - resumo do proxecto e plan de empresa, no caso de proxectos produtivos.
Anexo IV: memoria- resumo do proxecto e plan de xestión, no caso de proxectos non produtivos.
Anexo V: orzamento de gastos, desagregados por partidas.
Anexo VI A: relación de ofertas solicitadas e elixidas.
Anexo VI B: declaración sobre as ofertas solicitadas e elixidas.
Documentación acreditativa da non suxeición ou exención do IVE, de modo que se constate que é efectivamente soportado polo beneficiario e
non recuperable, de ser o caso.
Código de explotación agraria no suposto de investimentos no sector da produción agraria primaria.
Acreditación do grao de parentesco co titular da explotación agraria, no caso dos beneficiarios referidos no artigo 46 das bases reguladoras.
Plano SixPac indicando as coordenadas da localización da operación.
No caso de empresas xa existentes, licenza de actividade do concello ou de ser o caso acreditación da presentación da comunicación previa
establecida no artigo 24 da Lei 9/2013,do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
Anteproxecto ou memoria valorada , asinado por técnico competente na materia, no caso de que a actuación inclúa obra civil.
Outra documentación ou información adicional que o interesado considere de interese para unha mellor análise e valoración do proxecto
(especificar):

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

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.

OPÓÑOME A
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante.
NIF da entidade solicitante.
Certificado de residencia da persoa solicitante.
Estar ao día das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Estar ao día de pagamento coa Seguridade Social.
Estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda.

Autorizo a que esta solicitude poida ser tomada en consideración na anualidade inmediatamente seguinte á da data da súa presentación.
SI

NON

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal 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.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban
as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).
Resolución do 14 de decembro de 2018 do director xeral da Agader pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto,
subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019
e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Grupo de desenvolvemento rural

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO III

RESUMO DO PROXECTO – PLAN DE EMPRESA (proxectos produtivos)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

DATOS DA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA
Nova

ACTIVIDADE PRINCIPAL
Existente

A empresa PARTICIPA ou ESTÁ PARTICIPADA nun 25 % ou máis por outra empresa:
NON
SI
Indicar os seguintes datos da empresa, ou do grupo de empresas se participa ou está participada nun 25 % ou máis por outras empresas,
utilizando os criterios establecidos no anexo I do Regulamento 651/2014, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de
axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea
Nº TRABALLADORES
FACTURACIÓN (€)
BALANCE (€)

DESCRICIÓN DO PROXECTO
1. Descrición do proxecto, obxectivos e finalidade

2. Breve descrición do proceso de elaboración do produto ou servizo (indicar os medios humanos e materiais necesarios)

ANEXO III
(continuación)

DESCRICIÓN DO PROXECTO (continuación)
3. Incidencia do proxecto sobre o emprego (expresado en UTAs)
Nº de empregos mantidos
Emprego creado
Nº total de empregos creados
Nº de empregos creados en colectivos específicos
Mulleres

Xóvenes < 35 anos

Desempregados > 55 anos

Persoas con discapacidade

Outros

Nota importante: unha UTA equivale ao traballo dunha persoa na empresa en cuestión ou por conta da dita 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 computaranse como fraccións de UTA.
4. Formación específica do promotor vinculada ao proxecto a desenvolver

5. Certificacións expedidas por unha entidade de certificación acreditada na ENAC e/ou ben dispor da Marca Galega de Excelencia en Igualdade
Certificación en sistemas de xestión de calidade

Certificación en sistemas de xestión ambiental

Certificación en xestión da responsabilidade social

Marca Galega de Excelencia en Igualdade

DESCRIPCIÓN

6. Plan de financiamento do proxecto
Importe (€)

Porcentaxe

Capital social
Recursos propios - Fondos da actividade da empresa
Créditos ou préstamos
Subvencións concedidas
Outros (especificar):
Total investimentos
7. Previsión da conta de explotación e indicadores económicos
Concepto

Ano 1

Ano 2

Ano 3

A) Vendas
B) Custos variables
C) Custos fixos
D) Amortizacións
E) Marxe de explotación [A-[B+C+D]]
F) Ingresos financeiros-Custos financeiros
G) Beneficio antes de impostos [E-F]
INDICADORE ECONÓMICOS
VAN

TIR

PAY-BACK

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Ano 4

Ano 5

ANEXO IV

RESUMO DO PROXECTO - PLAN DE XESTIÓN (proxectos non produtivos)

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

1. RESUMO DA ACCIÓN
O proxecto vaise desenvolver de acordo con estas especificacións que o peticionario asina e se compromete a manter durante os cinco anos
posteriores ao derradeiro pagamento da subvención
1.1. Descrición do proxecto. Localización e resumo dos investimentos a realizar

1.2. Destinatarios do proxecto (tipoloxía de usuarios dos servizos e número destes)

1.3. Usos previstos distinguindo, de ser o caso, os que sexan gratuítos daqueles outros polos que se prevexan ingresos

1.4. Horario de apertura ao público, especificando as variacións estacionais, se é o caso

ANEXO IV
(continuación)

1. RESUMO DA ACCIÓN (continuación)
1.5. Tipo de acceso (libre para o público en xeral ou ben restrinxido, visitas concertadas e guiadas ou outras)

1.6. Plan previsto de sinalización e información co fin de dar a coñecer a actuación

1.7. Recursos humáns que se van facer cargo das tarefas periódicas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.) e entidade/s a que
pertence/n

1.8. Recursos materiais necesarios para as tarefas periódicas de xestión habitual

1.9. Custos anuais das tarefas de xestión habitual

1.10. Prezos, tarifas e taxas previstas para cobrar por candanseu servizo, se as houber

ANEXO IV
(continuación)

1. RESUMO DA ACCIÓN (continuación)
1.11. Ingresos anuais previstos, se os houber

1.12. Outras cuestións descritivas de interese

2. PROGRAMA DE MANTEMENTO
O solicitante comprométese a cumprir as tarefas indicadas durante os cinco anos posteriores ao derradeiro pagamento da subvención
2.1. Descrición das tarefas de mantemento e a súa periodicidade

2.2. Recursos humáns que se van facer cargo das tarefas de mantemento e entidade(s) a que pertence(n)

2.3. Recursos materiais necesarios para as tarefas de mantemento

2.4. Custos anuais do mantemento

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO V

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

ORZAMENTO
Partida:
Indicar: 1.- Adquisición de terreos ou
inmobles. 2.- Obra civil e instalacións.
3.-Maquinaria e equipamento. 4.Estudos, proxectos e honorarios. 5.Gastos de constitución. 6.- Outros.

Concepto

Importe sen IVE (€)

Importe con IVE (€)

TOTAL

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VI-A

RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS E ELEXIDAS
NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

Ofertas solicitadas1

Concepto
do orzamento

Provedor

Ofertas elexidas

Importe (sen IVE)

Provedor

Improte (sen IVE)

Criterio de elección

Xustificación de non escoller a máis económica2

1 Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os provedores sexan reais.

2 A xustificación no caso de non escoller a oferta máis económica deberá completarse coa achega dunha memoria que detalle os motivos da escollida.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VI-B

DECLARACIÓN SOBRE AS OFERTAS SOLICITADAS E ELEXIDAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA EN RELACIÓN COAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DO
ANEXO VII A:
- Que se solicitaron polo menos tres ofertas a distintos provedores.
NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)
SI
- Que todas as ofertas presentadas a través de facturas proforma son auténticas e os datos referidos ao enderezo postal, ao enderezo de correo
electrónico e ao nome da empresa son os facilitados polas distintas empresas provedoras.
- Que o promotor do proxecto carece de vinculación cos provedores, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

- Que as ofertas solicitadas para cada gasto non proceden de empresas vinculadas entre elas, nos termos establecidos na lexislación de
contratos do sector público.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO VII

SOLICITUDE DE ANTICIPO

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

DECLARO
Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3 do artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño.

SOLICITA
Que lle sexa concedido, en aplicación do artigo 26.4 do Réxime de Axudas aplicable á medida Leader de Galicia 2014-2020, un anticipo da
subvención polo seguinte importe
• Importe anticipo solicitado:

€

• Importe da garantía:

€ (o importe da garantía será do 110 % do importe do anticipo solicitado)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA CON ESTA SOLICITUDE
Resgardo orixinal do depósito da garantía na Caixa Xeral de Depósitos
Garantía escrita do alcalde presidente polo 110 % do importe anticipado (só no caso de entidades públicas locais)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO VIII

DESISTENCIA

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

EXPÓN QUE:
• O

solicitou unha axuda ao amparo da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 para o expediente citado no

encabezamento.
• Desiste da solicitude de axuda, cos efectos que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións Públicas e do procedemento administrativo común.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Agader

de

de

ANEXO IX

RENUNCIA

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Pola que se concede unha subvención a través da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 polo importe de
por obxecto o financiamento do proxecto denominado:
con número de expediente

RENUNCIA EXPRESAMENTE A DEVANDITA SUBVENCIÓN
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Agader

de

de

€, que ten

ANEXO X

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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
que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención ao abeiro da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020.

SOLICITA
A modificación da resolución de concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
Modificación do titular ou promotor do expediente: 1
• Documento público ou privado en que quede reflectido o traspaso de compromisos asumidos coa aceptación da subvención
• Documentación acreditativa da personalidade do cesionario
Modificación no orzamento do expediente: 1, 2
• Novo orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto (anexo V)
• Se é o caso, nova relación das tres ofertas solicitadas e elixidas (anexos VI A e VI B)
Modificación no financiamento do expediente: 1
• Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto
Ampliación do prazo de execución e xustificación (prórroga): 1
• Memoria xustificativa da solicitude de prórroga en que quede constancia de: situación actual do proxecto, causas do atraso
na execución e previsión e prazos de finalización.
1 Xunto con esta solicitude deberase xuntar a seguinte documentación.
2 Naqueles expedientes en que é necesario o proxecto técnico de execución, debe achegarse copia do novo orzamento asinado polo técnico redactor.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Agader

de

de

ANEXO XI

SOLICITUDE DE PAGAMENTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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
1. Que é beneficiario dunha subvención a través da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 para o expediente citado no encabezamento,
nos seguintes termos:
ORZAMENTO ACEPTADO
IMPORTE DA AXUDA
2.

Ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto
XUSTIFICANTES PRESENTADOS

Concepto facturado e entidade que factura

Marca, modelo e nº de serie do
equipo (de ser o caso)

Nº de
factura

Data
Factura

Data
de pago

Importe
(sen IVE) (€)

TOTAIS
3. O expediente sufriu algún tipo de modificación respecto das partidas subvencionadas?
NON
SI
(No caso de resposta afirmativa, deberase achegar memoria explicativa das modificacións realizadas)

SOLICITA
Que se teña por xustificado o importe correspondente do investimento así como o pagamento da axuda máxima que corresponda.

ANEXO XI
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Facturas ou documentos probatorios de valor equivalente debidamente desagregadas por conceptos ou unidades de obra.
Documentación acreditativa do pagamento efectivo a favor dos acredores.
Documentación acreditativa da titularidade ou dispoñibilidade dos terreos ou inmobles (xunto coa primeira solicitude de pagamento).
Permisos, inscricións, autorizacións e /ou licenzas requiridas pola normativa (xunto coa solicitude de pagamento final).
Certificación de obra asinada por técnico competente, no caso de que o proxecto requirise obra civil.
Copia do resumo do orzamento por capítulos e memoria do proxecto técnico visado polo colexio oficial correspondente, no suposto de que a
operación requira proxecto técnico visado (xunto coa primeira solicitude de pago).
Copias de libros, folletos, guías, así como copia de exemplares en soporte informático no caso de proxectos non produtivos que comporten a
realización de estudos, proxectos técnicos, planos e documentos similares. Copias dos temas tratados e conclusións no caso de seminarios ou
actividades semellantes.
Relación de Equipos Subvencionados en que conste a marca, o modelo e o número de serie ou referencia equivalente para a súa
identificación (segundo modelo do anexo XII).
Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas (segundo modelo do anexo XIII)
No caso de investimentos destinados ao aumento de categoría dun establecemento turístico de aloxamento, deberá presentarse a
documentación acreditativa da nova clasificación.
Xustificación do emprego creado e mantido (anexo XIV), xunto coa seguinte documentación xustificativa:
- Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente aos doce
meses anteriores á data de presentación da solicitude de pagamento final.
- Informe de plantilla media de traballadores en situación de alta durante os doce meses anteriores á data da solicitude de
pagamento final, expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
- Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados, debidamente comunicados ao Servizo Público de
Emprego.
Documentación específica sinalada na resolución de concesión da axuda ou outra (especificar):

* A documentación xustificativa dos gastos debe ser a orixinal, para que o persoal do GDR proceda ao seu estampillado e cotexado das copias

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Agader

de

de

ANEXO XII

RELACIÓN DE EQUIPOS SUBVENCIONADOS

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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
• Que a seguinte relación de equipos correspóndese con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de pagamento.
• Estes equipos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 5 anos a contar desde a data da súa adquisición.
Descrición do equipo

Marca e modelo

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Nº de serie
(se é o caso)

Data de
compra

ANEXO XIII

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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

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

IMPORTE (€)

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO XIV

MODELO DE XUSTIFICACIÓN DE EMPREGO

NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir polo GDR)

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

-

-

-

Anualidade Submedida Grupo Nº 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
Que para os efectos de dar cumprimento aos compromisos adquiridos segundo a resolución de concesión da axuda relativos ao emprego creado
e/ou consolidado, no momento da solicitude de pagamento final da subvención, o beneficiario conta cos seguintes empregados:
Número de empregos anuais equivalentes
Consolidación

Creación

Comprometidos
Actuais
Emprego creado en colectivos desfavorecidos
Número
SI/NON

Comprometidos

Emprego femenino
Mozos
Persoas con discapacidade
Emigrantes retornados ou Inmigrantes
Desempregados
Persoas nun programa de reinserción social
Outros:

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Creados

