UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE PESCA
"Europa inviste na pesca sustentable"

CONSELLERÍA DO MAR

ANEXO I-MODELO DE SOLICITUDE
Nº EXPEDIENTE

DATA SOLICITUDE

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AXUDAS A PROXECTOS DE EXECUCIÓN DOS PLANS
ESTRATÉXICOS ZONAIS DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA
PROXECTO INDIVIDUAL

PE155A

PROXECTO CONXUNTO

SOLICITUDE

PROXECTO DE COOPERACIÓN

1.-DATOS DO/DA SOLICITANTE DA AXUDA (OU APODERADO ÚNICO NO CASO DE PROXECTOS CONXUNTOS)
NOME E APELIDOS

NIF

DENOMINACIÓN OU RAZÓN SOCIAL (SO PERSOAS XURÍDICAS)

CIF/NIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

FAX

TELÉFONO

CONCELLO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
ENTIDADE

SUCURSAL

D.C.

Nº CONTA

2.-DATOS DO/DA REPRESENTANTE
NOME E APELIDOS

NIF

ENDEREZO

PROVINCIA

CARGO QUE OSTENTA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CONCELLO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

3.-IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO
GAC Nº

PRODUTIVO

DENOMINACIÓN PROXECTO

FINALIDADE DO PROXECTO SEGUNDO ARTIGO 1º.3 (indicar letra)

NON PRODUTIVO

4.-DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Certificados acreditativos de estar ao corrente no pagamento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.
Memoria e orzamento do proxecto.
Plan económico-financieiro.
Acreditación do IVE soportado non recuperable polo promotor, se é o caso.
Certificación bancaria.
Declaración responsable conforme o anexo III.
Proxecto técnico de execución, se é necesario.
Outra documentación que sexa necesaria ou adecuada para a correcta valoración do proxecto presentado.
Se é unha persoa xurídica, ademais:
Memoria descritiva da entidade solicitante.
Certificación do órgano competente onde se especifique o acordo polo que se lle concede a autorización para facer a solicitude ao asinante dela ou indicación
da disposición estatutaria que recolla a competencia.
Certificación do órgano competente no cal se acredite o desempeño actual do cargo.
Copia compulsada da escritura de constitución ou dos estatutos debidamente inscritos no rexistro correspondente.
Para os proxectos produtivos, ademais:
Anexo II, aos cales se refiere o punto 4 do artigo 3º.
Último recibo pagado do IAE, ou certificación de exención no caso de empresarios individuais. No caso de inicio da actividade empresarial, será suficiente o
compromiso de darse de alta no IAE.
Para os proxectos conxuntos, ademais:
Acordo de nomeamento do representante ou apoderado único para os efectos da subvención.
Acordo de distribución entre os solicitantes dos compromisos que corresponda executar e do importe da subvención solicitada para cada un deles.
Para os proxectos de cooperación, ademais:
Acordo de distribución entre os solicitantes dos compromisos que corresponda executar e do importe da subvención solicitada para cada un deles, indicando
os participantes doutras zonas.

O/A solicitante autoriza a Consellería do Mar para, de conformidade co artigo 13º.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, publicar na súa páxina web oficial os datos referidos ás subvencións concedidas, polo que a presentación da solicitude leva
implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da publicación na páxina web. Así mesmo, autoriza a Consellería do Mar para
incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, convenios e sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos
ás subvencións concedidas.

A presentación desta solicitude de concesión da axuda comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia
Estatal de Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, co fin de acreditar que o
solicitante está ao día nas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social, e que non ten pendente de pagamento
ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma galega.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e no Real
decreto 1720/2007, do 21 de decembro, informáselle de que os datos persoais obtidos ao cubrir este formulario e demais documentación que se achegue van ser
incorporados, para o seu tratamento, a un ficheiro automatizado de datos. Así mesmo, informáselle de que a recollida e tratamento destes datos teñen como
finalidade a tramitación das subvencións solicitadas, así como a xestión e execución das actuacións que realicen os grupos de acción costeira e a Consellería do
Mar, en aplicación do Fondo Europeo da Pesca.
Ao entregar os seus datos persoais mediante este formulario vostede manifesta o seu consentimento expreso para o tratamento dos datos persoais consignados,
así como para a cesión destes datos a outros grupos de acción costeira e a Consellería do Mar, para a estrita finalidade da xestión e control do Fondo Europeo da
Pesca.
De acordo co previsto na citada lei orgánica e no seu regulamento de desenvolvemento, vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición dirixindo un escrito ao grupo de acción costeira que actúa como titular do ficheiro ao que van ser incorporados os seus datos persoais.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Para cubrir pola Administración)

Orde da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos pola que se convoca concurso de selección de
grupos de acción costeira, do 17 de xullo de 2008.
Orde do 16 marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas
para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos
grupos de acción costeira (financiadas polo Fondo Europeo da Pesca).

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______

Regulamento CE 1198/2006, do 27 de xullo, relativo ao Fondo Europeo da Pesca.

DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,
Ao presidente do Grupo de Acción Costeira nº

ANEXO II -DECLARACIÓN DA CONDICIÓN DE PEME

Anexo II. A)
D./Dª

, con DNI nº

en nome e representación da entidade

, con CIF nº

,

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1) Que a sociedade á cal representa foi constituída con data do

folla nº

, folio nº

e inscrita no Rexistro Mercantil de

, sección

, libro

2) Que na data de peche do último exercicio:
Ocupou

persoas (incluído, de ser o caso, o propietario, administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente

incluídos no réxime de autónomos).
O seu volume de negocios foi de

€ (impostos excluídos).

3) Que o órgano de administración da sociedade está composto polas persoas e co cargo que se relacionan a continuación:
NIF

NOME

CARGO OU REPRESENTACIÓN

4.1) Que o detalle de sociedades partícipes na empresa nunha porcentaxe igual ou superior ao 25% do seu capital ou dereitos de voto é o que se
relaciona a seguir:
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN

4.2) Que o detalle de persoas partícipes na empresa nunha porcentaxe igual ou superior ao 50% do seu capital ou dereitos de voto é o que se
relaciona a seguir:
NIF

NOMBRE

% DE PARTICIPACIÓN

ou, alternativamente, no caso de que non existan accionistas con participación superior ao 25% do seu capital ou dereitos de voto:

4.3) Que non existen sociedades con participación en contía igual ou superior ao 25% nin persoas físicas con participación en contía igual ou
superior ao 50% do seu capital ou dereitos de voto.

5.1) Que o detalle de participacións da empresa noutras sociedades en contía igual ou superior ao 25% do seu capital ou dereitos de voto é o que se
relaciona a seguir.
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN

ou, alternativamente, no caso de que a empresa non teña participacións iguais ou superiores ao 25% do seu capital ou dereitos de voto noutras
empresas:

5.2) Que a sociedade non mantén participacións en contía igual ou superior ao 25% do seu capital ou dereitos de voto noutras empresas.

6) As sociedades relacionadas nos puntos 4.1 e 5.1 (se existen), deberán emitir, pola súa vez, certificado axustado a este modelo.

7) As persoas físicas relacionadas no punto 4.2 deberán emitir certificado axustado ao modelo do anexo II.B).

E para que así conste ante o Grupo de Acción Costeira, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados.
Lugar e data

Sintaura e selo da empresa

,

de

de 20

Anexo II. B) Cubrir para cada persoa das que aparezan relacionadas no punto 4.2 do anexo II.A)
D./Dª

,

, con DNI nº

co fin de acreditar a condición de peme da entidade

, con CIF nº

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1.1) Que non 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 mercado contiguo á dita entidade ou, alternativamente:

1.2) Que o detalle de participación individualmente ou de común acordo con outras, en máis dun 50% en capital ou dereitos de voto noutra(s)
sociedade(s) que opere(n) no mesmo mercado ou mercado contiguo á dita entidade é o seguinte:
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN

CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN

2) As sociedades relacionadas no punto 1.2 (se existen) deberán emitir, pola súa vez, certificado axustado ao modelo do anexo II.A).

E para que así conste ante o grupo de acción costeira, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados.

Lugar e data

Sinatura e selo da empresa

,

de

de 20

ANEXO III -DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª

, con DNI nº

en calidade de
en nome e representación da empresa

, con CIF nº

e enderezo para os efectos de notificación en
Correo
electrónico:

Tlf.:

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que todos os datos achegados coa solicitude son certos.
2. Que se compromete a comunicar a obtención de calquera outra axuda ou subvención que teña a mesma finalidade que o proxecto presentado.
3. Que se compromete a aceptar as comprobacións que se requiran.
4. Que non está en crise, de acordo coa definición establecida nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e reestruturación
de empresas en crise.
5. En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, declara o seguinte:

Axudas concedidas:
Non se solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si se solicitaron axudas (non comunitarias) para este mesmo proxecto:
O importe acumulado non excede o custo da actividade subvencionada.
O importe total das axudas públicas non excede os límites máximos previstos na normativa de axudas do Estado e da
Unión Europea.

Tipo de axuda

Convocatoria no
diario oficial

Importe €

Data da
convocatoria

Data da
solicitude

Entidade que convoca

6. Que non está incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a das axudas, nos termos previsto nos parágrafos 2 e
3 do artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Lugar e data

,

O solicitante ou persoa que o representa

de

de 20

Sinatura

,

