
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA PROXECTOS COLECTIVOS QUE CONTRIBÚAN Á PROTECCIÓN E 
RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE MARIÑA A TRAVÉS DUNHA MELLOR XESTIÓN E 
CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS E DOS SEUS ECOSISTEMAS, ASÍ COMO AO 
FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PE209C

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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. 
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Entidade solicitante Persoa representante

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 ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
PROXECTO INDIVIDUAL PROXECTO CONXUNTO

DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO (artigo 6 das bases reguladoras) IMPORTE SOLICITADO

Actuación cofinanciada nun 75 % polo  FEMP  [Prioridade 1 – OE1.b) – medida 121]

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación co financiamento do proxecto:

Axudas solicitadas:
Non solicitei ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitei axuda para este mesmo proxecto.

Tipo de axuda Importe

Convocatoria no diario oficial Data de convocatoria Data de solicitude

Entidade concedente

Axudas concedidas:
Non se me concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.

Si se me concedeu axuda para este mesmo proxecto.

Tipo de axuda Importe

Convocatoria no diario oficial Data de convocatoria Data de resolución

Entidade concedente

Outras fontes de financiamento para o proxecto:

Recursos propios (importe): Préstamos (importe):

Entidade

Outros (especificar)

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

2. Que non está incursa en ningún dos supostos de incompatibilidade da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da 
Administración xeral do Estado, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de 
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin desempeñou ningún dos cargos electivos regulados na Lei orgánica 
5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral. 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

E QUE A ENTIDADE QUE REPRESENTA 
1. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
2. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
3. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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 e aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
4. Non foi sancionada coa imposibilidade de obter préstamos, subvencións, ou axudas públicas, de acordo co previsto no título V da Lei 
3/2001, do 26 de marzo de pesca marítima do Estado, e do título XIV da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. 
5. Non cometeu ningún fraude no marco do FEP ou do FEMP ao abeiro do apartado 3 do artigo 10 do Rgto (UE) nº 508/2014 e confirma que 
cumpren todos os criterios enumerados no apartado 1 do dito artigo 10. 

Autorizo a Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para asegurarse da veracidade das declaración anteriores. 
Esta autorización estenderase, se for o caso ata os 5 anos seguintes ao pagamento final da axuda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Proxecto para o cal se solicita a subvención.

Orzamento do proxecto para o cal se solicita a subvención (anexo II).

Para solicitudes conxuntas: declaración de financiamento do proxecto e declaración responsable de non estar incursa en ningunha 
prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións (anexo III).
Certificación do órgano competente en que se acredite o desempeño actual do cargo por parte da persoa asinante e se especifique o 
acordo polo que se concede a autorización para formalizar a solicitude á persoa asinante.

Documentación xustificativa dos custos (orzamentos, contratos, facturas pro forma, etc).

Se for caso, acreditación das tres ofertas e a xustificación da seleccionada.

Só para solicitudes conxuntas: acordo de nomeamento da persoa representante ou apoderada única para os efectos da subvención.

Só para solicitudes conxuntas: acordo de distribución entre os solicitantes dos compromisos que corresponda executar e do importe da 
subvención solicitada para cada un deles.

PRESENTADO CÓD. PROC.  ANO

Copia dos estatutos da entidade solicitante ou indicación do procedemento en que consta, 
data e órgano ante o que  se presentou.



ANEXO I 
(continuación)

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

Estar ao día das obrigas tributarias coa AEAT.

Estar ao día no pagamento coa Seg. Social.

Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

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 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 1 de agosto de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia 
competitiva, axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a 
través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización ambiental 
(DOG núm. 157, do 22.08.2016). 
Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo,  para a 
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 
(FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos 
mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.galDirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro


..\..\..\Logos\Consellerias\conselleria_mar.png
ANEXO I
PROCEDEMENTO
AXUDAS PARA PROXECTOS COLECTIVOS QUE CONTRIBÚAN Á PROTECCIÓN E RECUPERACIÓN DA BIODIVERSIDADE MARIÑA A TRAVÉS DUNHA MELLOR XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS E DOS SEUS ECOSISTEMAS, ASÍ COMO AO FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
PE209C
DOCUMENTO
SOLICITUDE
..\..\..\Logos\Consellerias\conselleria_mar.png
..\..\..\Logos\Consellerias\conselleria_mar.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\Recursos_Deseno_Formularios_2015-08-26\Logos\Union_Europea\FONFO MARITIMO CASTELLANO.jpg
Galicia
Servidor Repositorio Solicitude
webadm
D:20050609192621Z
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
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
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
Notifíquese a: 
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 ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO (artigo 6 das bases reguladoras)
IMPORTE SOLICITADO
Actuación cofinanciada nun 75 % polo  FEMP  [Prioridade 1 – OE1.b) – medida 121]
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación co financiamento do proxecto:
Axudas solicitadas:
Tipo de axuda
Importe
Convocatoria no diario oficial
Data de convocatoria
Data de solicitude
Entidade concedente
Axudas concedidas:
Tipo de axuda
Importe
Convocatoria no diario oficial
Data de convocatoria
Data de resolución
Entidade concedente
Outras fontes de financiamento para o proxecto:
Recursos propios (importe):
Préstamos (importe):
Entidade
Outros (especificar)
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que non está incursa en ningún dos supostos de incompatibilidade da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin desempeñou ningún dos cargos electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
E QUE A ENTIDADE QUE REPRESENTA
1. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.2. Non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao 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 e aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Non foi sancionada coa imposibilidade de obter préstamos, subvencións, ou axudas públicas, de acordo co previsto no título V da Lei 3/2001, do 26 de marzo de pesca marítima do Estado, e do título XIV da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia.
5. Non cometeu ningún fraude no marco do FEP ou do FEMP ao abeiro do apartado 3 do artigo 10 do Rgto (UE) nº 508/2014 e confirma que cumpren todos os criterios enumerados no apartado 1 do dito artigo 10.
Autorizo a Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para asegurarse da veracidade das declaración anteriores. Esta autorización estenderase, se for o caso ata os 5 anos seguintes ao pagamento final da axuda.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
ANEXO I
(continuación)
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 cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
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 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 1 de agosto de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización ambiental (DOG núm. 157, do 22.08.2016).
Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo,  para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. 
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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