ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN201G

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA
E IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESÁN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

Titular de obradoiro artesanal

NIF

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

Asociación profesional e/ou empresarial de artesáns

Concello

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
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
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

NO CASO DE QUE O SOLICITANTE SEXA UN OBRADOIRO ARTESANAL (indíquese enderezo do obradoiro, actividade segundo inscrición
no Rexistro de Artesanía de Galicia e número de inscrición neste)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ACTIVIDADE

NÚMERO DE INSCRICIÓN

PERSOA DE CONTACTO (do obradoiro artesanal, asociación profesional e/ou empresarial de artesáns ou concello)
NOME
TELÉFONO

PRIMEIRO APELIDO
TELÉFONO MÓBIL

SEGUNDO APELIDO

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

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

ANEXO II
(continuación)
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
1) OBRADOIROS ARTESANAIS
ACTUACIÓN (a, b, c)
Participación en:
a) Feira profesional
b) Feira non profesional
c) Pop-up, corner,
showroom

PERÍODO DE
EXECUCIÓN

IMPORTE
INVESTIMENTO
(sen IVE)

DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTUACIONS
(débense corresponder cos tipos especificados na columna anterior)

PERÍODO DE
EXECUCIÓN

IMPORTE
INVESTIMENTO
(sen IVE)

DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS
(débense corresponder cos tipos especificados na columna anterior)

PERÍODO DE
EXECUCIÓN

IMPORTE
INVESTIMENTO
(sen IVE)

DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS
(débense corresponder cos tipos especificados na columna anterior)

2) ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS E EMPRESARIAIS DE ARTESÁNS
ACTUACIÓN (a, b)
a) Organización feira
de artesanía
b) Participación feira
profesional

3) CONCELLOS
ACTUACIÓN (a, b)
a) Feiras monográficas
b) Feiras non
monográficas

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. 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.
7. Que respecta a prohibición de subcontratación con terceiros en que recaia algunha das condicións establecidas no artigo 27 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 43 do Decreto11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
8. Que as persoas ou entidades subcontratadas para a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención:
Non están vinculadas coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores.
Si están vinculadas coa entidade solicitante, polo que se achega a xustificación e solicitude de autorización previstas no artigo 18 da orde de
convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Anexo IV (só no caso de que a persoa solicitante sexa unha comunidade de bens).
No caso de persoa física e só no caso de non autorizar a súa verificación, documentación acreditativa da identidade da persoa solicitante
(DNI/NIE).
No caso de persoa física e só no caso de non autorizar a súa verificación, documentación acreditativa da identidade do representante da
persoa solicitante (DNI/NIE).
Só no caso de non autorizar a súa verificación, documentación acreditativa da identidade (DNI) do/a representante legal da entidade
solicitante.
Só no caso de non autorizar o órgano xestor a súa petición, certificacións emitidas polos organismos competentes acreditativas de estar ao
día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
- Para asociacións profesionais e empresariais de artesáns:
Se é o caso, acreditación da súa inscrición no rexistro correspondente.
Se é o caso, documentación acreditativa da exención do imposto sobre o valor engadido (IVE).
Certificado que acredite a relación de asociados que a integran.
Memoria de cada unha das actividades para as cales se solicita subvención: descrición, obxectivos e valoracións das actuacións que se van
executar.
Facturas, facturas pro forma ou orzamentos detallados dos gastos previstos.
- Participación en feiras:
Folla de solicitude de espazo da feira.
Certificación acreditativa da solvencia do evento (só no caso de feiras non profesionais).
Participación como expositor en accións comerciais emerxentes de carácter temporal e presentación de produtos en pop-ups, corners e
showrooms: memoria explicativa.

ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
- Organización de feiras:
Anexo V.
Plano do recinto feiral, infraestrutura, campaña publicitaria e calquera outro aspecto relacionado co evento.
Informe da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño (só no caso de asociacións profesionais e empresariais de artesáns).
Se é o caso, certificado/s da/s entidade/s bancaria/s onde figure que o/a solicitante posúe medios de pagamento electrónicos.
Se é o caso, acreditación de participación ou organización de cursos de formación nos últimos doce meses.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

No caso de persoas xurídicas e só no caso de non autorizar a súa verificación,
copia do NIF da entidade solicitante.
Acta, escritura ou documento de constitución e estatutos da entidade
solicitante.
Poder bastante para actuar ante a administración do/a representante legal da
entidade solicitante.
Autorizo a Consellería de Economía e Industria, 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 Consellería de Economía e Industria 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 Consellería de Economía e Industria para consultar os datos de identidade da persoa representante 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 Consellería de Economía e Industria para consultar os datos de identificación fiscal da entidade solicitante que constan en poder da
Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 6 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para
o ano 2015 (código de procedemento IN201G).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Comercio

de

de

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

ANEXO III

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
CONVOCATORIA

(1)

ORGANISMOS

CÓDIGO EXPEDIENTE

(2)

S/C/P

(3)

DATA

IMPORTE (€)

2. Que en relación con axudas de minimis, durante os anos 2013, 2014 e 2015:
Non obtivo ningunha subvención ou axuda pública, por calquera concepto, suxeita ao réxime de minimis.
Si obtivo ou solicitou outras subvencións e/ou axudas públicas, por calquera concepto, suxeitas ao réxime de minimis, que son as que a
seguir se relacionan:
CONVOCATORIA

(1)

ORGANISMOS

CÓDIGO EXPEDIENTE

(2)

S/C/P

(3)

DATA

IMPORTE (€)

(1) Indíquese a orde da convocatoria da axuda ou subvención para a cal se solicitaron ou recibiron axudas doutros organismos.
(2) De non coñecerse o código de expediente, reflectir o programa ou liña de axudas do organismo.
(3) Indíquese a situación actual da axuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con posterioridade á
presente declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s á presente solicitude.
3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas conforme o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
4. 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

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO IV

(Só no caso de que o solicitante sexa unha comunidade de bens)
DECLARACIÓN-COMPROMISO PARA OS EFECTOS DO SINALADO NO ARTIGO 8.3 DA LEI 9/2007, DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA
PARA O PROCEDEMENTO IN201G 2015
Para os efectos de facer efectivo o cumprimento da normativa recollida no artigo 8.3 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia
NIF

NOME DO MEMBRO DA AGRUPACIÓN

COTA DE
PARTICIPACIÓN NA
AGRUPACIÓN (%)

NA SÚA CALIDADE DE MEMBROS DA COMUNIDADE DE BENS

IMPORTE APLICABLE
DE SUBVENCIÓN (%)
(sen IVE)

NIF

SINATURA DE TODOS OS MEMBROS DA ENTIDADE

Lugar e data

,

COMPROMISO DE
EXECUCIÓN PARA ESTE
PROXECTO (%)

de

de

ANEXO V

(Só no caso de organización de feiras promovidas polos concellos ou asociacións profesionais e empresariais de artesáns)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

DECLARA que a dita entidade organizou a seguinte feira de artesanía e que os datos que se relacionan son certos:
NOME DA FEIRA
DATA DE CELEBRACIÓN

HORARIO

LOCALIDADE

NÚMERO DE EDICIÓN (incluída a edición en curso)

NÚMERO DE EXPOSITORES INSCRITOS NA SECCIÓN SEGUNDA DO REXISTRO DE ARTESANÍA DE
GALICIA (obradoiros artesáns)

NÚMERO TOTAL DE EXPOSITORES DE PRODUTOS ARTESANAIS
(incluídos os obradoiros artesáns)

INCLÚE NO SEU PROGRAMA DEMOSTRACIÓN DE OFICIOS ARTESANAIS EN VIVO
SI

NON

RELACIÓN DE OFICIOS CONVOCADOS

RELACIÓN DE EXPOSITORES INSCRITOS NA SECCIÓN SEGUNDA DO REXISTRO DE ARTESANÍA DE GALICIA (obradoiros artesáns)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

