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III. Outras disposicións
Consellería do Mar
ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para
o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos,
financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade
e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables,
tramitada como anticipado de gasto.
Mediante a Orde do 31 de decembro de 2016 (DOG núm. 23, do 2 de febreiro de 2017)
aprobáronse as bases reguladoras xerais para a concesión en réxime de concorrencia
competitiva de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación
e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto.
Na dita orde de bases reguladoras xerais, nos seus artigos 3.1 e 11.1 disponse que
anualmente se publicarán os importes máximos de concesión de axudas na correspondente anualidade e nas sucesivas, para o caso de investimentos plurianuais, así como os
períodos de presentación de solicitudes para cada unha das anualidades.
Coa finalidade de contribuír á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, dítase esta orde de
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convocatoria para o exercicio 2018.
Por outra banda, o artigo 1.1 da Orde do 11 de febreiro de 1998 (DOG núm. 33, do 19 de
febreiro) sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada pola Orde do 27
de novembro de 2000 (DOG núm. 231, do 29 de novembro) e pola Orde do 25 de outubro
de 2001 (DOG núm. 209, do 29 de outubro), establece que os expedientes de gasto relativos a subvencións se poderán iniciar sempre que as necesidades que se teñan que satisfacer poidan ser razoablemente previstas anticipadamente no exercicio inmediatamente
anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes
gastos, sempre que exista crédito axeitado e abondo no proxecto de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma aprobado polo Consello da Xunta de Galicia que corresponda ao
exercicio orzamentario en que se vai materializar a contraprestación.
O artigo 3.3 estende expresamente esta posibilidade de tramitación anticipada aos expedientes relativos ás bases reguladoras ou convocatorias de axudas derivadas da apli-
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cación de regulamentos comunitarios con financiamento procedente de fondos europeos,
sempre que exista regulación das axudas pola Unión Europea ou de ámbito estatal ditada
en desenvolvemento ou transposición dela e existan compromisos de financiamento destinados á aplicación das correspondentes medidas.
Por todo o antedito, facendo uso das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto

A presente orde ten por obxecto fixar o importe global máximo, para o ano 2018, para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables (código de procedemento
PE209B).
Artigo 2.

Prazo de presentación de solicitudes e de resolución

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día
seguinte ao da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día
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equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.
2. A resolución de concesión emitirase e notificaráselles aos interesados no prazo máximo de cinco (5) meses desde a publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
O vencemento do prazo máximo indicado sen que se notifique a resolución posibilitará que
os interesados poidan entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.
Artigo 3. Crédito orzamentario
1. As axudas concederanse con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.723A.770.1, código de proxecto 2016 00293 (dotada con fondos do FEMP (Prioridade 1. Fomentar unha
pesca sostible, OE1.b), medida 1.2.1), na cal existe crédito suficiente no proxecto de Lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, aprobado polo
Consello da Xunta de Galicia.
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2. Esta orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1 da Orde da Consellería de
Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000,
modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, quedando a concesión das subvencións
sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.
3. O importe máximo das subvencións que se concedan no 2018 será de un millón novecentos dez mil euros (1.910.000 €) e distribuiranse nas seguintes anualidades:
– Anualidade 2018: 830.000 €.
– Anualidade 2019: 1.080.000 €.
4. De conformidade co disposto no artigo 3.4 da orde de bases reguladoras xerais, os
importes consignados para esta convocatoria, así como as aplicacións a que se imputen,
poderán ser ampliados en función das dispoñibilidades orzamentarias sen que iso dea
lugar á apertura de novo prazo de presentación de solicitudes. En todo caso, a concesión
das axudas estará limitada ás dispoñibilidades orzamentarias.
5. As porcentaxes de co-financiamento das axudas son do 75 % con fondos FEMP e o
25 % con fondos da Comunidade Autónoma.
Disposición transitoria primeira
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Con vixencia exclusiva para a convocatoria do ano 2018, serán subvencionables os
gastos realizados entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 30 de xuño de 2019. Nembargantes, as
operacións non se seleccionarán para recibir axuda do FEMP se concluíron materialmente
ou se executaron integramente antes de que o beneficiario presente a solicitude de axuda.
Disposición adicional primeira
En todo o non previsto nesta orde atenderase ao disposto nas bases reguladoras xerais
aprobadas mediante a dita Orde da Consellería do Mar, do 31 de decembro de 2016 (DOG
núm. 23, do 2 de febreiro de 2017).
En concreto e no referido a:
– Requisitos para solicitar a subvención e forma de acreditalos (artigos 4 e 5).
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– Órganos competentes para a instrución e resolución (artigo 14).
– Documentos e información que deben presentar os solicitantes da axuda (artigo 12).
– Recursos (artigo 20).
– Criterios de valoración (artigo 16).
– Prazo e xustificación (artigo 22).
– Medios de notificación ou publicación (artigos 27 e 28).
Disposición adicional segunda
Facúltase a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para ditar as resolucións
necesarias para o desenvolvemento e a aplicación desta orde.
Disposición derradeira primeira
Esta orde producirá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2017

CVE-DOG: 7wuqyjq7-qsi8-pn54-pis2-mizoynbdujn2

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE209B

SOLICITUDE

AXUDAS A PROXECTOS COLECTIVOS PARA A CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DA
BIODIVERSIDADE E DOS ECOSISTEMAS MARIÑOS NO MARCO DE ACTIVIDADES
MARISQUEIRAS SUSTENTABLES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa 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)
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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]

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación ao financiamento do proxecto:
Axudas solicitadas:
Non solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de solicitude

Entidade concedente

https://sede.xunta.gal
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ANEXO I
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
Axudas concedidas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si se lle concedeu axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de resolución

Entidade concedente
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
Outras fontes de financiamento para o proxecto:
Recursos propios (importe)

Préstamos (importe)

Entidade
Outros (especificar)
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 prevista nos números 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 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.
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 ningunha fraude no marco do FEP ou do FEMP ao abeiro do número 3 do artigo 10 do Regulamento (UE) nº 508/2014 e confirma
que cumpre todos os criterios enumerados no número 1 do devandito artigo 10.
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Autorizo á Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para asegurarse da veracidade das declaracións 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)
Copia das concesións, autorizacións, permisos ou licenzas, segundo o caso, ou xustificación de telos solicitado
Para solicitudes conxuntas, declaración de financiamento do proxecto e declaración responsable de non estar incursa en ningunha
prohibición para obter a condición de beneficiaria 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 o 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/as solicitantes dos compromisos que corresponda executar e do importe da
subvención solicitada para cada un/unha deles/as
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

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

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante
Estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT
Estar ao día no pagamento coa Seguridade 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 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 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017 para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da
biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto.
Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo, para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración
da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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,

de

de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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ANEXO II

DATOS DO PROXECTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO (PROCEDEMENTO PE209B)

EMPRESAS DE SERVIZOS, PROFESIONAIS
CONCEPTO

MESES

OUTROS GASTOS (semente, equipamentos, instalacións...)
IMPORTE

CONCEPTO

(1)

2018

2018

2019

2019

TOTAL

IMPORTE

(1)

TOTAL

TOTAL ORZAMENTO
2018

2019

TOTAL

IMPORTE
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(1) Os importes deben indicarse sen IVE.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO DO PROXECTO E DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN
PARA OBTER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIA DE SUBVENCIÓNS
(para cada membro integrante de solicitudes conxuntas)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO PROXECTO COLECTIVO PARA O CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO (PROCEDEMENTO PE209B)

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que son certos os datos que abaixo figuran en relación co financiamento do proxecto:
Axudas solicitadas:
Non solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de solicitude

Entidade concedente
Axudas concedidas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si se lle concedeu axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de resolución
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Entidade concedente
Outras fontes de financiamento para o proxecto:
Recursos propios (importe)

Préstamos (importe)

Entidade
Outros (especificar)
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.

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 prevista nos números 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 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.
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 ningunha fraude no marco do FEP ou do FEMP ao abeiro do número 3 do artigo 10 do Regulamento (UE) nº 508/2014 e confirma
que cumpre todos os criterios enumerados no número 1 do devandito artigo 10.
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ANEXO III
(continuación)

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE (continuación)
Autorizo a Consellería do Mar para consultar calquera medio ou rexistro dispoñible para asegurarse da veracidade das declaracións anteriores.
Esta autorización estenderase, se for o caso, ata os 5 anos seguintes ao pagamento final da axuda.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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,

de

de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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ANEXO IV

MODELO DE ACEPTACIÓN OU RENUNCIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO PROXECTO COLECTIVO
CÓDIGO EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

MANIFESTA
Que recibida a notificación co texto íntegro da resolución de concesión de axuda ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2017, pola que se
establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas
mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto e, de acordo co disposto no artigo
19 da Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2017, en réxime de
concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos
ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

DECLARA
Que ACEPTA A AXUDA nos termos e condicións sinalados na resolución e se compromete a cumprir todas as obrigas exixidas ás persoas
beneficiarias na orde de bases reguladoras xerais e de convocatoria e nas demais normas de aplicación.
Que REXEITA A AXUDA.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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ANEXO V

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS E DO MANTEMENTO DOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO PROXECTO COLECTIVO PARA O CAL SOLICITA A SUBVENCIÓN
CÓDIGO EXPEDIENTE

DENOMINACIÓN DO PROXECTO COLECTIVO

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
Que son certos os datos que abaixo figuran en relación co financiamento do proxecto:
Axudas solicitadas:
Non solicitou ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si solicitou axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de solicitude

Entidade concedente
Axudas concedidas:
Non se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto.
Si se lle concedeu axuda para este mesmo proxecto:
Tipo de axuda

Importe

Convocatoria en diario oficial

Data de convocatoria

Data de resolución

Entidade concedente
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para as mesmas actuacións doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
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E DECLARA QUE A ENTIDADE QUE REPRESENTA MANTÉN OS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
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