
ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR708A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
TIPO DE SOLICITANTE

Pequena empresa Persoa física residente en zona rural Titular o membro dunha unidade familiar dunha explotación agraria

NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO PÁXINA WEB

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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
NOME DO PROXECTO

ENDEREZO DO PROXECTO

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

COORDENADAS UTM X COORDENADAS UTM Y REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN

TIPOLOXÍA DO PROXECTO
Creación de empresa Ampliación e/ou modernización de pequenas empresas existentes

ÁMBITO DO PROXECTO (seleccionar unha opción)
Industrias, talleres, fabricas e locais destinados á produción de 
bens e materiais.

Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios   

Prestación de servizos

Prestación de servizos sociais

Actividades de ocio, recreativas e deportivas

Artesanía e actividades artesanais

Actividades baseadas nas TICs, innovación tecnolóxica e comercio 
electrónico
Actividades nos sectores da enxeñeiría, arquitectura, servizos 
técnicos, limpeza industrial, veterinaria
Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do 
Tratado
Investimentos no sector da restauración turística

Actividade turística de aloxamento

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II 
(continuación)

DATOS DO PROXECTO (continuación)
DESCRICIÓN BREVE DO PROXECTO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que a empresa, conforme aos datos de facturación, balance e número de empregados, así como da relación participativa con outras 
empresas, é de tipo:

Microempresa Pequena Mediana Intermedia

2. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que 
a seguir se relacionan:

NORMATIVA REGULADORA DA 
CONVOCATORIA DE AUDAS (1) ORGANISMO SITUACIÓN ACTUAL 

AXUDA (2)
DATA SOLICITUDE/

CONCESIÓN
IMPORTE DO 

INVESTIMENTO

(1) Xúntase copia da convocatoria. 
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.

Así mesmo, comprométese a comunicarlle á Dirección Xeral de Agader calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con 
posterioridade a esta declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s a esta solicitude.
3. Que en relación coas axudas recibidas  ao abeiro do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación 
dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis:

Non recibiu ningunha axuda suxeita ao réxime de mínimis nos tres últimos exercicios fiscais.

Sí se lle concederon axudas suxeitas ao réxime de mínimis nos tres últimos exercicios fiscais, e que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
5. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
6. Non estar incurso/a 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. 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 son certos os datos que se consignan na solicitude relativos a conta bancaria na que se efectuará o pago das axudas, así como que a 
entidade solicitante é o seu titular. 
9. Que, no suposto de resultar beneficiario/a da axuda, coñece e asume a obriga de manter no seu patrimonio a inversión subvencionada 
durante un período mínimo de cinco (5) anos, a partir do pagamento da axuda, ou se é o caso, durante a vida útil da instalación se fora inferior 
ao dito período, 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. 
10.Que o proxecto para o que solicita a axuda está sito na Comunidade Autónoma de Galicia. 
11. Que os investimentos para os que solicita axuda non están iniciados. 
12. Que a empresa non se atopa en ningún dos casos exceptuados  da aplicación do artigo 1 do regulamento (CE) 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.



ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Anexo III: Memoria resumo do proxecto.

Anexo IV: Orzamento do proxecto.

Anexo V: Relación de ofertas solicitadas e elixidas.

Documentos acreditativos da personalidade e, de ser o caso, da representación do solicitante segundo o artigo 7 d) das bases reguladoras: 
- No caso de persoas xurídicas:  

- Certificado do Rexistro Mercantil ou copia das escrituras de constitución e do poder de representación. 
- Copia do NIF, no caso de denegar a Agader a súa consulta. 

- No caso de persoas físicas, copia do DNI, no caso de non ter autorizado á Agader a consulta dos datos de identidade.
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.
Informe da plantilla media 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.

Últimas contas depositadas no rexistro correspondente e última memoria anual de actividades aprobada pola entidade.

Declaración censual (modelo 036 ou 037) ou compromiso de comunicar o inicio de actividade á AEAT.

Plano SixPac de localización dos investimentos.

Certificado de empadroamento no caso de beneficiarios referidos no artigo 2.2 e 2.3 das bases reguladoras que non autorizasen a Agader a 
consulta dos datos de residencia.
Acreditación do grao de parentesco co titular da explotación agraria, no caso de beneficiarios referidos no artigo 2.3 das bases reguladoras.

Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se vai executar o proxecto, ou da dispoñibilidade dos 
mesmos durante un período mínimo de cinco anos.
Anteproxecto  ou memoria valorada, asinado por técnico competente na materia, no caso de que a actuación inclúa obra civil.

Certificado dun taxador independente No caso de adquisición de terreos ou inmobles.

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.
Formación específica do promotor vinculada ao proxecto a desenvolver.

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 ou Certificación en xestión da 
responsabilidade social).
Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente para a correcta avaliación e baremación do proxecto.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos 
administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación indicada 
anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

Autorizo a Agader para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio 
de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Agader para consultar os datos de residencia da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)



ANEXO II 
(continuación)

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 
Agader, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a infoagader@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do __ de _______ de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non 
agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural - AGADER Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO III

MEMORIA RESUMO DO PROXECTO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA

Nova Existente

ACTIVIDADE PRINCIPAL

A empresa PARTICIPA ou ESTÁ PARTICIPADA nun 25 % ou máis por outra empresa:    
  
Indicar os seguintes datos da empresa, ou do grupo de empresas se participa ou está participada nun 25% ou mais 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

SI NON

NÚMERO DE TRABALLADORES FACTURACIÓN BALANZO

Indicar se, pola súa composición, a empresa se atopa en nalgún dos seguintes supostos (art. 13.II das bases reguladoras):
A persoa titular é unha muller ou na persoa xurídica as mulleres son titulares  de, a lo menos, o 50 % do capital social.

A persoa titular da empresa é menor de 35 anos ou unha persoa desempregada maior de 55 anos, ou tratándose de persoas xurídicas os 
colectivos referidos anteriormente posúen a lo menos o 50 % do capital social. 
A persoa titular é unha persoa con  discapacidade ou tratándose de persoas xurídicas  as persoas con discapacidade posúen a lo menos o 50 % 
do seu capital social

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DESCRICIÓN DO PROXECTO
1. Descrición do proxecto, obxectivos e finalidade. ( No supostos de ampliación ou modernización  descrición dos obxectivos fixados no 
art. 3.2.g) das bases reguladoras).

2. Breve descrición do proceso de elaboración do produto ou servizo (indicando 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 empregos creados: 

• Nº de empregos creados en colectivos específicos (art. 13.5.c):
Mulleres

Xóvenes < 35 anos

Desempregados > 55 anos

Persoas con discapacidade
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

Marca Galega de Excelencia en Igualdade

Certificación en sistemas de xestión ambiental

Certificación en xestión da responsabilidade social

Certificación en sistemas de xestión de calidade

DESCRICIÓN

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 Ano 4 Ano 5

A) Vendas

B) Custos variables

C) Custos fixos

D) Amortizacións

E) Marxe de explotación [A-[B+C+D]]

F) Ingresos financieiros-Custos financieiros

G) Beneficio antes de impostos [E-F]

INDICADORES ECONÓMICOS
VAN TIR PAY-BACK

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO IV

ORZAMENTO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ORZAMENTO

Concepto

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

Importe sen IVE  
(€)

Importe con IVE 
(€)

TOTAL

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO V

RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS E ELIXIDAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Ofertas solicitadas1 Ofertas elexidas

Concepto do orzamento Provedor Importe  
(sen IVE) Provedor Importe  

(sen IVE) Criterio de elección Xustificación de non 
escoller a mais económica

1 Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os proveedores sexan reais. As ofertas non poderán venir de empresas vinculadas 
entre sí. Non se admitirán supostos de autofacturación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO VI

RENUNCIA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Pola que se concede unha subvención da convocatoria 2016 a proxectos de investimento en actividades non agrícolas polo importe 

de          €, que ten por obxecto o financiamento do proxecto denominado:             

Con número de expediente

RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DEVANDITA SUBVENCIÓN

TÍTULO DO PROXECTO EXPEDIENTE



ANEXO VII

SOLICITUDE DE PAGAMENTO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA
1. Que resultou beneficiario da subvención aos proxectos de investimento en actividades non agrícolas, convocatoria 2016 para o expediente 
citado no encabezamento, nos seguintes termos: 
  
  
  
2.

ORZAMENTO ACEPTADO IMPORTE DA AXUDA

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 (se é o caso) Nº factura Data  

factura
Data de 

pagamento
Importe sen IVE 

(€)

Importe total xustificado

3. Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

DECLARACIÓN DE OUTRAS AXUDAS

NORMATIVA REGULADORA DA 
CONVOCATORIA DE AUDAS (1) ORGANISMO SITUACIÓN ACTUAL 

AXUDA (2)
DATA SOLICITUDE/

CONCESIÓN
IMPORTE DO 

INVESTIMENTO

(1) Xúntase copia da convocatoria. 
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.



ANEXO VII 
(continuación)

DECLARA (continuación)

DECLARACIÓN DE AXUDAS DE MINIMIS

NORMATIVA REGULADORA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ORGANISMO DATA CONCESIÓN IMPORTE DA AXUDA

5. O expediente sufriu algún tipo de modificación respecto das partidas subvencionadas?

SI NON (No caso de resposta afirmativa deberase achegar memoria explicativa das modificacións realizadas)

3. Que en relación coas axudas recibidas  ao abeiro do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación 
dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis:

Non recibiu ningunha axuda suxeita ao réxime de mínimis nos tres últimos exercicios fiscais.

Sí se lle concederon axudas suxeitas ao réxime de mínimis nos tres últimos exercicios fiscais, e que son as que a seguir se relacionan:

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Facturas orixinais e xustificantes de pago conforme ao establecido no art. 18 das bases reguladoras.

No caso de que o proxecto requirise obra civil, certificación de obra asinada por técnico competente.

Se é o caso, relación de equipamentos subvencionados segundo o modelo normalizado (anexo VIII).

Permisos, inscricións, autorizacións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

No caso de adquisición de inmobles ou terreos, documento de compravenda elevado a público e rexistrado.

No caso de investimentos destinados ao aumento de categoría de establecementos turísticos aloxativos, deberá presentarse a documentación 
acreditativa da nova clasificación.
No caso de investimentos para a creación de novos establecementos de restauración, deberá achegarse a carta gastronómica.

Informe gráfico dos investimentos.

Documentación xustificativa dos empregos creados e/ou mantidos: 
- Informe de vida laboral da/s conta/s de cotización da empresa e/ou dos traballadores autónomos, correspondente aos doce meses 

anteriores . 
- Informe de plantilla media de traballadores en situación de alta durante os doce meses anteriores, expedido pola Tesourería Xeral da 

Seguridade Social. 
- Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados. 
- Acreditación da calidade do emprego creado, nos termos previstos no apartado V.c) do artigo 13 das bases reguladoras.

Se é o caso, certificados do cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social (art. 9.4 das 
bases reguladoras).



ANEXO VIII

RELACIÓN DE EQUIPOS SUBVENCIONADOS

TÍTULO DO PROXECTO EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

DECLARA 
- Que a seguinte relación de equipos correspóndense con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de pagamento. 
  
- Estos equipos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 5 anos a contar dende a data da súa adquisición.

Descrición do equipo Marca e modelo Nº de serie 
(se é o caso) Data de compra



ANEXO IX

SOLICITUDE DE ANTICIPO

TÍTULO DO PROXECTO EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARO  

Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3º do art. 31.6 da Lei 9/2007, 

do 13 de  xuño. 

  

SOLICITA  

Que en base ao establecido no art. 20 das bases reguladoras, lle sexa concedido 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 ACOMPAÑA CON ESTA SOLICITUDE
Resgardo orixinal do depósito da garantía na Caixa Xeral de Depósitos.

Copia da garantía ou aval bancario.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO X

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN

TÍTULO DO PROXECTO EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA  

que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario da subvención a proxectos de investimento en actividades non agrícolas da 

convocatoria 2016. 

  

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 no que quede reflectido o traspaso de compromisos asumidos ca 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 (modelo C) 
• Se é o caso, nova relación das tres ofertas solicitadas e elixidas (modelo D)

Modificación no financiamento do expediente: 1 
• Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto. 

1 Xunto con esta solicitude deberase acompañar a seguinte documentación 
2 Naqueles expediente nos 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

, de de
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
TIPO DE SOLICITANTE
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
PÁXINA WEB
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
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
NOME DO PROXECTO
ENDEREZO DO PROXECTO
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
COORDENADAS UTM X
COORDENADAS UTM Y
REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN
TIPOLOXÍA DO PROXECTO
ÁMBITO DO PROXECTO (seleccionar unha opción)
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ANEXO II
(continuación)
DATOS DO PROXECTO (continuación)
DESCRICIÓN BREVE DO PROXECTO
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que a empresa, conforme aos datos de facturación, balance e número de empregados, así como da relación participativa con outras empresas, é de tipo:
2. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
NORMATIVA REGULADORA DA CONVOCATORIA DE AUDAS (1)
ORGANISMO
SITUACIÓN ACTUAL AXUDA (2)
DATA SOLICITUDE/CONCESIÓN
IMPORTE DO INVESTIMENTO
(1) Xúntase copia da convocatoria.
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.
Así mesmo, comprométese a comunicarlle á Dirección Xeral de Agader calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con posterioridade a esta declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s a esta solicitude.
3. Que en relación coas axudas recibidas  ao abeiro do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Non estar incurso/a 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. 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 son certos os datos que se consignan na solicitude relativos a conta bancaria na que se efectuará o pago das axudas, así como que a entidade solicitante é o seu titular.
9. Que, no suposto de resultar beneficiario/a da axuda, coñece e asume a obriga de manter no seu patrimonio a inversión subvencionada durante un período mínimo de cinco (5) anos, a partir do pagamento da axuda, ou se é o caso, durante a vida útil da instalación se fora inferior ao dito período, 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.
10.Que o proxecto para o que solicita a axuda está sito na Comunidade Autónoma de Galicia.
11. Que os investimentos para os que solicita axuda non están iniciados.
12. Que a empresa non se atopa en ningún dos casos exceptuados  da aplicación do artigo 1 do regulamento (CE) 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.
ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
Autorizo a Agader para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo a Agader para consultar os datos de residencia da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
ANEXO II
(continuación)
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 Agader, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a infoagader@xunta.es.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de _______ de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural - AGADER
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ANEXO III
MEMORIA RESUMO DO PROXECTO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA
ACTIVIDADE PRINCIPAL
A empresa PARTICIPA ou ESTÁ PARTICIPADA nun 25 % ou máis por outra empresa:   
 
Indicar os seguintes datos da empresa, ou do grupo de empresas se participa ou está participada nun 25% ou mais 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
NÚMERO DE TRABALLADORES
FACTURACIÓN
BALANZO
Indicar se, pola súa composición, a empresa se atopa en nalgún dos seguintes supostos (art. 13.II das bases reguladoras):
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DESCRICIÓN DO PROXECTO
1. Descrición do proxecto, obxectivos e finalidade. ( No supostos de ampliación ou modernización  descrición dos obxectivos fixados no 
art. 3.2.g) das bases reguladoras).
2. Breve descrición do proceso de elaboración do produto ou servizo (indicando 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 empregos creados:• Nº de empregos creados en colectivos específicos (art. 13.5.c):
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
DESCRICIÓN
6. Plan de financiamento do proxecto
Importe (€)
Porcentaxe
Capital Social
Recursos propios - Fondos da actividade da empresa
Créditos ou préstamos
Subvencións concedidas
TOTAL INVESTIMENTOS
7. Previsión da conta de explotación e Indicadores económicos
Concepto
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
A) Vendas
B) Custos variables
C) Custos fixos
D) Amortizacións
E) Marxe de explotación [A-[B+C+D]]
F) Ingresos financieiros-Custos financieiros
G) Beneficio antes de impostos [E-F]
INDICADORES ECONÓMICOS
VAN
TIR
PAY-BACK
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IV
ORZAMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ORZAMENTO
Concepto
Partida
Indicar: 1. Adquisición de terreos ou inmobles 2. Obra civil e instalacións 3. Maquinaria e equipamento4. Estudios,proxectos e honorarios 5. Gastos de constitución
Importe sen IVE 
(€)
Importe con IVE (€)
TOTAL
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO V
RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS E ELIXIDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Ofertas solicitadas1
Ofertas elexidas
Concepto do orzamento
Provedor
Importe 
(sen IVE)
Provedor
Importe 
(sen IVE)
Criterio de elección
Xustificación de non escoller a mais económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
Concepto do investimento / Concepto de la inversión
Provedor / Proveedor
Importe sen IVE / Importe sin IVA
Criterio de elección / Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica / Justificación de no escoger la más económica
1 Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os proveedores sexan reais. As ofertas non poderán venir de empresas vinculadas entre sí. Non se admitirán supostos de autofacturación.
Enderezo / Dirección
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VI
RENUNCIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Pola que se concede unha subvención da convocatoria 2016 a proxectos de investimento en actividades non agrícolas polo importede                                  €, que ten por obxecto o financiamento do proxecto denominado:             
Con número de expediente
RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DEVANDITA SUBVENCIÓN
TÍTULO DO PROXECTO
EXPEDIENTE
ANEXO VII
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARA
1. Que resultou beneficiario da subvención aos proxectos de investimento en actividades non agrícolas, convocatoria 2016 para o expediente citado no encabezamento, nos seguintes termos:
 
 
 
2.
ORZAMENTO ACEPTADO
IMPORTE DA AXUDA
XUSTIFICANTES PRESENTADOS
Concepto facturado e entidade que factura
Marca, modelo e nº de serie do equipo (se é o caso)
Nº factura
Data 
factura
Data de pagamento
Importe sen IVE
(€)
Importe total xustificado
3. 
DECLARACIÓN DE OUTRAS AXUDAS
NORMATIVA REGULADORA DA CONVOCATORIA DE AUDAS (1)
ORGANISMO
SITUACIÓN ACTUAL AXUDA (2)
DATA SOLICITUDE/CONCESIÓN
IMPORTE DO INVESTIMENTO
(1) Xúntase copia da convocatoria.
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.
ANEXO VII
(continuación)
DECLARA (continuación)
DECLARACIÓN DE AXUDAS DE MINIMIS
NORMATIVA REGULADORA DA CONVOCATORIA DE AXUDAS
ORGANISMO
DATA CONCESIÓN
IMPORTE DA AXUDA
5. O expediente sufriu algún tipo de modificación respecto das partidas subvencionadas?
3. Que en relación coas axudas recibidas  ao abeiro do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis:
SOLICITA
Se teña por xustificado o importe correspondente do investimento así como o pagamento da axuda máxima que corresponda.
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
ANEXO VIII
RELACIÓN DE EQUIPOS SUBVENCIONADOS
TÍTULO DO PROXECTO
EXPEDIENTE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
DECLARA
- Que a seguinte relación de equipos correspóndense con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de pagamento.
 
- Estos equipos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 5 anos a contar dende a data da súa adquisición.
Descrición do equipo
Marca e modelo
Nº de serie
(se é o caso)
Data de compra
ANEXO IX
SOLICITUDE DE ANTICIPO
TÍTULO DO PROXECTO
EXPEDIENTE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARO 
Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3º do art. 31.6 da Lei 9/2007,do 13 de  xuño.
 
SOLICITA 
Que en base ao establecido no art. 20 das bases reguladoras, lle sexa concedido 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 ACOMPAÑA CON ESTA SOLICITUDE
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO X
SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN
TÍTULO DO PROXECTO
EXPEDIENTE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARA 
que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario da subvención a proxectos de investimento en actividades non agrícolas da convocatoria 2016.
 
SOLICITA 
a modificación da Resolución de concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
 
1 Xunto con esta solicitude deberase acompañar a seguinte documentación
2 Naqueles expediente nos 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
,
de
de
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