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

FAX

CONCELLO
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

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse 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

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 (incluídos 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:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

DATA 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. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non ter pendente de pagamento ningunha obriga por reintegro de subvencións nin sanción firme pendente de pagamento por infracción da
normativa marítimo-pesqueira.
4. Non estar incursa nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. 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.
7. 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.
8. Non ter pendente de pagamento ningunha sanción firme por infracción da normativa marítimo-pesqueira.
9. Non ter cometido infracción grave:
- Da PPC definida 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.
10. 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).
11. 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 están nin estiveron 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.
12. 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 de 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

Declaración da renda da persoa solicitante dos dous últimos exercicios económicos
pechados para os cales se cumpriu o prazo de presentación legalmente establecido.
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 cal 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 cal 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 cal se cumpriu o prazo de depósito
legalmente establecido, incluíndo o 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 ten sido declarado culpable de
cometer fraude no marco do FEP ou FEMP. Se da información anterior non se entendese acreditada a ausencia de antecedentes penais,
solicitarase ao interesado que achegue certificado que acredite a totalidade de antecedentes penais ou a ausencia deles.
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 cales 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

Declaración da renda das persoas solicitantes dos dous últimos exercicios
económicos pechados para os cales se cumpriu o prazo de presentación legalmente
establecido.
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 ten sido declarado culpable de cometer fraude no marco do FEP
ou FEMP. Se da información anterior non se entendese acreditada a ausencia de antecedentes penais, solicitarase ao interesado que
achegue certificado que acredite a totalidade de antecedentes penais ou a ausencia deles.
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 cal 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 censual 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 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 deste.
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 achega, se é o caso, dos planos, bosquexos 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 un 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
alugamento 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 persoa xurídica, da comunidade de bens, agrupación ou entidade sen personalidade xurídica, segundo corresponda
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
Consulta de estar ao día do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións emitido pola Consellería de Facenda
(Atriga)
Informe acreditativo de non ter sanción firme pendente de pagamento por infracción da normativa marítimo-pesqueira
emitido pola Unidade de Sancións e Reclamacións da xefatura territorial correspondente da Consellería do Mar

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS (continuación)
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.
Consulta 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
Consulta do Sistema acional de Publicación de Subvencións do Ministerio de Facenda de non ter sido declarado culpable de
cometer fraude, no marco do FEP ou FEMP
Consulta 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

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Consulta de concesións de subvencións e axudas
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Inexistencia de antecedentes penais

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 5 de decembro de 2019 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 da acuicultura,
cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento PE201B).

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

