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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería dO MedIO rural

ORDE do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras 
das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos 
en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento 
rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de 
procedemento MR323C).

A agricultura galega atópase inmersa nun contexto de mercado moi competitivo e aber-
to derivado da progresiva liberalización do mercado mundial, da ampliación europea e as 
sucesivas reformas da PAC.

A racionalización do uso dos factores de produción leva a acometer proxectos de carác-
ter agropecuario de explotación conxunta polos socios de entidades asociativas e que teñan 
como obxectivo un marcado carácter innovador ou de introdución de novas tecnoloxías, así 
como de incorporación de novos procesos ou de obtención de novos produtos que contri-
búan a diversificar a actividade principal das entidades ou a introducir actuacións de apoio 
complementarias á actividade dos socios, e que promovan o aumento da rendibilidade eco-
nómica das explotacións agrogandeiras galegas e a mellora das condicións do traballo.

O Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro do 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Euro-
peo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento 
(CE) nº 1698/2005 do Consello, que fixa os obxectivos a que debe contribuír a política de 
desenvolvemento rural e as correspondentes prioridades da Unión en materia de desenvol-
vemento rural, pola que establece axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións 
agrícolas, e o Regulamento (UE) nº 807/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, que 
completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 
de decembro do 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Euro-
peo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e introduce disposicións transitorias que 
completan as normas relativas ás medidas de investimentos, constitúen o marco normativo 
de referencia neste ámbito.

O Regulamento (UE) nº 2020/2220 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de 
decembro, polo que se establecen determinadas disposicións transitorias para a axuda do 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e do Fondo Europeo Agrícola 
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de Garantía (Feaga), prorrogou a duración do período de programación 2014-2020 ata o 
31 de decembro de 2022 ofrece aos Estados membros a posibilidade de financiar os seus 
programas de desenvolvemento rural prorrogados con cargo á asignación orzamentaria 
correspondente aos anos 2021 e 2022. Para iso, o Programa de desenvolvemento rural 
de Galicia (PDR) 2014-2020 foi modificado mediante a Decisión de execución da Comi-
sión C (2021) 4527 final, do 17 de xuño de 2021.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autono-
mía de Galicia e, no uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, así como no uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, 
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e actuacións subvencionables

1. É obxecto desta subvención o establecido no punto 1.a) do anexo I (en diante, cadro 
de especificacións).

2. Terán a consideración de actuacións ou operacións subvencionables os proxectos, 
actividades ou conceptos en que se cumpran os requisitos sinalados no punto 1 do cadro 
de especificacións.

3. As presentes axudas enmárcanse no plan nacional, autonómico ou sectorial que se 
identifica no punto 1.b) do cadro de especificacións, cos obxectivos que se indican e a mo-
tivación que os fundamenta.

4. As particularidades relativas á execución do obxecto da subvención regúlanse, se é o 
caso, no punto 1.c) do cadro de especificacións.

Artigo 2. Réxime xurídico

1. Para o non establecido nestas bases, aplicarase o previsto nas seguintes normas:

a) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) 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.

c) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51380

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

d) Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

e) Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactiva-
ción económica de Galicia.

f) Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

g) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas.

h) Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Ga-
licia do 10 de decembro de 2021.

i) Demais normas sinaladas no punto 2 do cadro de especificacións.

2. En canto ao cómputo de prazos, observarase o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

«Artigo 30. Cómputo de prazos

1. Salvo que por lei ou no dereito da Unión Europea se dispoña outro cómputo, cando os 
prazos se sinalen por horas, enténdese que estas son hábiles. Son hábiles todas as horas 
do día que formen parte dun día hábil. Os prazos expresados por horas contaranse de hora 
en hora e de minuto en minuto desde a hora e minuto en que teña lugar a notificación ou 
publicación do acto de que se trate e non poderán ter unha duración superior a vinte e catro 
horas, nese caso expresaranse en días.

2. Sempre que por lei ou no dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, 
cando os prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do 
cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos. Cando os prazos se sinalasen 
por días naturais por declaralo así unha lei ou polo dereito da Unión Europea, farase cons-
tar esta circunstancia nas correspondentes notificacións.

3. Os prazos expresados en días contaranse a partir do día seguinte a aquel en que teña 
lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde o seguinte a aquel en 
que se produza a estimación ou a desestimación por silencio administrativo.
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4. Se o prazo se fixase en meses ou anos, estes computaranse a partir do día seguinte 
a aquel en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se trate, ou desde 
o seguinte a aquel en que se produza a estimación ou desestimación por silencio adminis-
trativo. O prazo concluirá o mesmo día en que se produciu a notificación, publicación ou 
silencio administrativo no mes ou o ano de vencemento. Se no mes de vencemento non 
houbese día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o prazo ex-
pira o último día do mes.

5. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día 
hábil seguinte.

6. Cando un día fose hábil no municipio ou comunidade autónoma en que residise o 
interesado, e inhábil na sede do órgano administrativo, ou á inversa, considerarase inhábil 
en todo caso.

7. A Administración xeral do Estado e as administracións das comunidades Autónomas, 
con suxeición ao calendario laboral oficial, fixarán, no seu respectivo ámbito, o calendario 
de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos. O calendario aprobado polas 
comunidades autónomas comprenderá os días inhábiles das entidades locais correspon-
dentes ao seu ámbito territorial, ás cales será de aplicación. O devandito calendario deberá 
publicarse antes do comezo de cada ano no diario oficial que corresponda, así como nou-
tros medios de difusión que garantan o seu coñecemento xeneralizado.

8. A declaración dun día como hábil ou inhábil para os efectos de cómputo de prazos 
non determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das administracións 
públicas, a organización do tempo de traballo ou o réxime de xornada e horarios destas».

3. Todas as especificacións incluídas no cadro de especificacións adáptanse á norma-
tiva vixente.

Artigo 3. Financiamento

A convocatoria está financiada conforme se indica no punto 3 do cadro de especifica-
cións.

No suposto de que o expediente se tramite de forma anticipada ao abeiro do disposto 
no artigo 67 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á 
reactivación económica de Galicia, a eficacia da convocatoria quedará supeditada á exis-

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51382

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

tencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigas económicas derivadas 
dela, e poderase chegar no vixente exercicio como máximo ata o momento inmediatamen-
te anterior á disposición ou compromiso do gasto.

Artigo 4. Requisitos para adquirir a condición de entidade beneficiaria

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas e as persoas traballadoras 
autónomas que cumpran os requisitos sinalados no punto 4.a) do cadro de especificacións.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas e persoas traballadoras 
autónomas en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Con carácter xeral, aquelas que entren na categoría de empresa en crise definida no 
número 18 do artigo 2 do Regulamento 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se 
declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplica-
ción dos artigos 107 e 108 do Tratado, non poderán obter a condición de beneficiarias des-
tas axudas, salvo que se especifique o contrario no punto 4.c) do cadro de especificacións.

«Artigo 2. Definicións

Para os efectos do presente regulamento, entenderase por:

(...)

18) “Empresa en crise”: unha empresa en que concorra polo menos una das seguintes 
circunstancias:

a) Se se trata dunha sociedade de responsabilidade limitada (distinta dunha peme con 
menos de tres anos de antigüidade ou, para os efectos dos criterios para poder optar ás 
axudas ao financiamento de risco, unha peme no prazo de sete anos desde a súa primeira 
venda comercial, que cumpra as condicións para recibir investimentos de financiamento 
de risco tras as comprobacións de dilixencia debida por parte do intermediario financeiro 
seleccionado), cando desaparecese máis da metade do seu capital social subscrito como 
consecuencia das perdas acumuladas; é o que sucede cando a dedución das perdas acu-
muladas das reservas (e de todos os demais elementos que se adoitan considerar fondos 
propios da sociedade) conduce a un resultado negativo superior á metade do capital social 
subscrito; para os efectos da presente disposición, “sociedade de responsabilidade limi-
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tada” refírese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo I da Directi-
va 2013/34/UE e “capital social” inclúe, cando proceda, toda prima de emisión;

b) Se se trata dunha sociedade en que polo menos algúns socios teñen unha respon-
sabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade (distinta dunha peme con menos de tres 
anos de antigüidade ou, para os efectos dos criterios para poder optar ás axudas ao finan-
ciamento de risco, unha peme no prazo de sete anos desde a súa primeira venda comer-
cial, que cumpra as condicións para recibir investimentos de financiamento de risco tras 
as comprobacións de dilixencia debida por parte do intermediario financeiro seleccionado), 
cando desaparecese polas perdas acumuladas máis da metade dos seus fondos propios 
que figuran na súa contabilidade; para os efectos da presente disposición, “sociedade en 
que polo menos algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da 
sociedade” refírese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo II da 
Directiva 2013/34/UE;

c) Cando a empresa se atope inmersa nun procedemento de quebra ou insolvencia ou 
reúna os criterios establecidos no seu dereito nacional para ser sometida a un procede-
mento de quebra ou insolvencia a pedimento dos seus acredores;

d) Cando a empresa recibise axuda de salvamento e aínda non haxa reembolsado o 
préstamo ou posto fin á garantía, ou recibise axuda de reestruturación e estea aínda suxei-
ta a un plan de reestruturación;

e) Se se trata dunha empresa distinta dunha peme, cando durante os dous exercicios 
anteriores:

1) A ratio débeda/capital da empresa fose superior a 7,5 e

2) A ratio de cobertura de intereses da empresa, calculada sobre a base do EBITDA, se 
situase por baixo de 1,0».

b) Que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da 
Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

c) Aquelas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, salvo que no punto 4.c) do cadro 
de especificacións se estableza un requisito ou condición diferente ao respecto.
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«Artigo 10. Requisitos para obter a condición de beneficiario/a ou entidade colabora-
dora

(...)

2. Non poderán obter a condición de beneficiario/ ou entidade colaboradora das sub-
vencións reguladas na presente lei as persoas ou entidades nas que concorra algunha 
das circunstancias seguintes, salvo que pola natureza da subvención exceptúese pola súa 
normativa reguladora:

a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter 
subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procede-
mento, atoparse declarados en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, 
estar suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme a Lei concursal, sen 
que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de calque-
ra contrato celebrado coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aque-
les que posúen a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de 
incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade 
Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma nos termos que regulamentariamente se determinen.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como 
paraíso fiscal.

g) Non estar ao día no pagamento de obrigacións por reintegro de subvencións nos 
termos que regulamentariamente se determine.

h) Ser sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter sub-
vencións segundo a presente lei ou a Lei xeral tributaria. Non poderán acceder á condición 
de beneficiarios as agrupacións previstas no segundo parágrafo do punto 3 do artigo 8 
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da presente lei cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus 
membros.

3. En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora 
das subvencións reguladas na presente lei as asociacións incursas nas causas de prohibi-
ción previstas nos puntos 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, regu-
ladora do dereito de asociación».

d) Aquelas en que concorran as circunstancias que se sinalan no punto 4.b) do cadro 
de especificacións.

e) As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 4.c) do cadro de especificacións.

Artigo 5. Gastos subvencionables

1. Terán a consideración de gastos subvencionables os sinalados no punto 5.a) do ca-
dro de especificacións.

As condicións relativas á posibilidade de compensar os gastos subvencionables, así 
como a inclusión dos custos indirectos como gastos subvencionables, aparecen recollidas 
nos puntos 5.b) e 5.c) do cadro de especificacións, respectivamente.

2. O prazo temporal de referencia para identificar os gastos subvencionables será o 
indicado no punto 5.d) do cadro de especificacións. En todo caso, as referencias para o 
cómputo do prazo atenderán ao establecido polas normas que regulen a xestión dos fon-
dos que financien a subvención e ao principio do límite da anualidade orzamentaria.

Con carácter xeral, a actuación ou o proxecto poderá iniciarse con anterioridade á con-
vocatoria, salvo que no punto 5.d) do cadro de especificacións se indique que a axuda 
solicitada debe supoñer un efecto incentivador.

Sen prexuízo do anterior, a distribución por anualidades da subvención concedida fara-
se atendendo ao ritmo de execución da acción subvencionada.

Existe efecto incentivador cando a axuda cambia o comportamento empresarial de 
modo que non se emprendería a actuación obxecto da solicitude sen a axuda, ou que só 
se emprendería dunha maneira limitada ou diferente. A axuda non debe subvencionar os 
custos dunha actuación que se realizaría en calquera caso.
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Para tal efecto, antes de iniciar o proxecto ou actuación, a persoa solicitante deberá ter 
presentado a solicitude da axuda. Ningún dos custos alegados sobre os que se solicita 
a axuda poderá ser realizado con carácter previo á solicitude; de ser así, a totalidade do 
proxecto será considerado non subvencionable.

Considérase que o proxecto xa foi iniciado cando existe un primeiro compromiso en 
firme para a execución das obras ou para a adquisición dalgún dos elementos integrantes 
do proxecto. Entenderase por proxecto calquera dos investimentos ou gastos da actuación 
comprendidos na solicitude de axuda. Neste sentido, considérase que existe un compromi-
so en firme no caso da existencia dun contrato asinado ou oferta aceptada entre as partes, 
ou da existencia dun pedido, para calquera dos elementos subvencionables.

De ser o caso, no punto 5.h) indicaranse as actuacións que non terán a consideración 
de inicio dos traballos.

O período durante o que se deben destinar os bens ao fin concreto, así como as regras 
en materia de amortización aparecen recollidos, respectivamente, nos puntos 5.e) e 5.f) do 
cadro de especificacións, cando así proceda.

3. Se é o caso, as empresas ou as persoas traballadoras autónomas beneficiarias pode-
rán concertar con terceiras persoas a execución das accións subvencionadas nos termos 
recollidos no punto 5.g) do cadro de especificacións, agás os gastos necesarios para rea-
lizar por si mesmas a actividade subvencionada.

Non poderán subcontratarse actividades que incrementen o custo da acción subvencio-
nada e non acheguen valor engadido ao seu contido.

Cando a actividade concertada con terceiras persoas exceda o 20 % do importe da 
subvención e o dito importe sexa superior a 60.000 €, o contrato deberá subscribirse por 
escrito e ser autorizado previamente polo órgano concedente nos termos recollidos no 
punto 5.g) do cadro de especificacións. Non poderá fraccionarse un contrato co obxecto de 
diminuír a súa contía e eludir os requisitos anteriores.

Para a elección dos subcontratistas, as empresas ou as persoas traballadoras autóno-
mas beneficiarias da subvención ateranse ao recollido no artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia.
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«Artigo 27. Subcontratación das actividades subvencionadas polos beneficiarios

(...)

7. En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das acti-
vidades subvencionadas con:

a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 desta lei.

b) Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da activi-
dade obxecto de contratación.

c) Intermediarios ou asesores en que os pagamentos se definan como unha porcentaxe 
de custo total da operación, agás que o dito pagamento estea xustificado con referencia ao 
valor de mercado do traballo realizado ou dos servizos prestados.

d) Persoas ou entidades vinculadas co beneficiario, salvo que concorran as seguintes 
circunstancias:

1.ª) Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado.

2.ª) Que se obteña a autorización previa do órgano concedente nos termos que se fixen 
nas bases reguladoras.

e) Persoas ou entidades solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e 
programa que non obtivesen subvención por non reuniren os requisitos ou non alcanzaren 
a valoración suficiente».

Os subcontratistas quedarán obrigados soamente ante as empresas ou as persoas 
traballadoras autónomas beneficiarias, que asumirán ante a Administración a responsabi-
lidade da execución da actividade subvencionada, así como de que se respecten os lími-
tes establecidos nestas bases en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables 
e exixiranlles aos contratistas os documentos acreditativos dos pagamentos correspon-
dentes.

Os subcontratistas están suxeitos ao deber de colaboración para permitir as actuacións 
de control e quedan obrigados a facilitar aos organismos de auditoría e control autonómi-
cos, nacionais ou europeos canta documentación e información lles sexa requirida relativa 
ás actividades subcontratadas.
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A negativa ao cumprimento desta obriga considerarase resistencia, escusa, obstrución 
ou negativa para os efectos previstos no artigo 29.c) destas bases, sen prexuízo das san-
cións que, se é o caso, puidesen corresponder.

Artigo 6. Contía da subvención

A contía da subvención será a sinalada no punto 6 do cadro de especificacións.

Artigo 7. Criterios de valoración

1. Os criterios que se utilizarán para a puntuación dos proxectos serán os sinalados no 
punto 7.a) do cadro de especificacións.

2. En caso de coincidir a puntuación de varias solicitudes, utilizarase como criterio de 
desempate o sinalado no punto 7.b) do cadro de especificacións. De persistir o empate, 
logo de aplicados estes criterios, prevalecerá a solicitude cuxa data e hora de presentación 
fose anterior segundo conste no Rexistro Electrónico Xeral e, en último caso, prevalecerá 
aquela á cal o sistema lle asignase automaticamente o número de entrada máis baixo.

Artigo 8. Réxime de compatibilidade das subvencións

1. Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas sempre 
que a contía das axudas acumuladas non supere o 100 % do gasto subvencionable, salvo 
que se indique o contrario no punto 8.a) do cadro de especificacións.

2. Se é o caso, o réxime de axudas de estado que será de aplicación identificarase no 
punto 8.b) do cadro de especificacións.

3. A obtención doutras axudas ou subvencións concorrentes deberá comunicárselle ao 
órgano convocante tan axiña como se coñeza e, en todo caso, no momento en que se pre-
sente a solicitude de pagamento. Antes de conceder a axuda, solicitarase da empresa ou 
da persoa traballadora autónoma unha declaración sobre calquera axuda recibida durante 
os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal para esta mesma actua-
ción. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condi-
cións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar a un procedemento de 
reintegro.
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Artigo 9. Procedemento

1. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de conco-
rrencia competitiva.

2. Non se poderán outorgar subvencións por contía superior á que se determine na 
presente convocatoria. Porén, poderá ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles 
para esta convocatoria, quedando este incremento condicionado á declaración de dispo-
ñibilidade de crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de 
crédito, ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao 
mesmo crédito, a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo ser-
vizo, ao abeiro do disposto no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e coas condicións específicas sinaladas, se é o caso, no punto 9.a) do cadro de 
especificacións.

3. Os mecanismos e as medidas para aplicar no procedemento para reducir o risco de 
fraude e de corrupción e os conflitos de intereses ateranse ao previsto no Plan xeral de 
prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

4. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 9.b) do cadro de especificacións.

Artigo 10. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do for-
mulario normalizado (anexo II) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://
sede.xunta.gal), e na oficina virtual do órgano convocante que, de ser o caso, se indique 
no punto 10.c) do cadro de especificacións.

De conformidade co previsto no artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas, en relación co artigo 14 do 
Real decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación 
e funcionamento do sector público por medios electrónicos, se algunha das empresas ou 
persoas traballadoras autónomas solicitantes presenta a súa solicitude presencialmente, 
requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes 
efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realiza-
da a emenda. Se a emenda deste concreto defecto (presentación presencial da solicitude) 
se realiza unha vez transcorrido o prazo indicado na convocatoria da subvención para a 
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presentación de solicitudes, o órgano competente ditará resolución en que se desestimará 
a solicitude por presentarse fóra do prazo, de acordo co artigo 23 en relación co artigo 20.2 
letra g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As empresas e as persoas traballadoras autónomas realizarán as seguintes declara-
cións responsables, empregando para o efecto o formulario do anexo II:

a) As axudas concorrentes para a mesma actuación, solicitadas ou concedidas, incluí-
das as axudas pola regra de minimis.

b) A veracidade de todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se 
achegan.

c) Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións, agás as establecidas no punto 4.c) do cadro de 
especificacións.

d) Non estar incursa 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.

e) Estar ao día nas 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 sub-
vencións 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.

f) Asumir a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito 
de xestión, así como a obriga de comunicar ao órgano xestor os casos de sospeita de 
fraude.

g) Cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a 
normativa en materia de subvencións e contratación pública, cando proceda.

h) Que pode, ou non pode, ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto 
no artigo 2.18 do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

i) Non estar suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comi-
sión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

j) Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos da 
actuación para a cal se solicita a axuda.
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k) Manter un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en rela-
ción con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das 
normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre 
os gastos financiados con este tipo de fondos de recuperación.

l) Conservar toda a documentación relativa á subvención segundo o establecido nos 
regulamentos de aplicación aos fondos que financian a axuda concedida durante o período 
indicado no artigo 26.c).

m) Estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa 
Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

n) No caso das persoas traballadoras autónomas, estar de alta no réxime da Segurida-
de Social correspondente (no RETA ou no de traballadores por conta propia do réxime de 
traballadores do mar).

ñ) A actividade para subvencionar non causa un prexuízo significativo (do no sig-
nificant harm) aos obxectivos ambientais nos termos do artigo 17 do Regulamento 
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao 
establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables e polo que se mo-
difica o Regulamento (UE) 2019/2088, e restante normativa de aplicación.

o) As demais que se sinalen no punto 10.a) do cadro de especificacións.

3. O prazo de presentación de solicitudes será o sinalado no punto 10.b) do cadro de 
especificacións e contarase a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no 
Diario Oficial de Galicia.

4. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 10.c) do cadro de especificacións.

Artigo 11. Documentación complementaria

1. As empresas ou as persoas traballadoras autónomas deberán achegar coa solicitude 
a seguinte documentación:

a) Memoria da actuación, conforme os requisitos previstos no punto 11.a) do cadro de 
especificacións.
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b) As empresas que non figuren inscritas no Rexistro Mercantil presentarán a documen-
tación acreditativa da súa válida constitución e do poder de representación das persoas 
que actúen no seu nome.

c) No caso de persoas traballadoras autónomas societarias, a documentación que acre-
dite a participación en máis do 25 % da persoa solicitante na entidade.

d) A demais documentación indicada no punto 11.b) do cadro de especificacións.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os docu-
mentos que xa fosen presentados anteriormente pola empresa ou pola persoa traballadora 
autónoma interesada ante calquera Administración. Neste caso, esta deberá indicar en que 
momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obti-
dos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas 
de mediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que 
conste no procedemento a súa oposición expresa nos supostos en que o consentimento 
sexa un requisito legal.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solici-
tarse novamente á empresa ou á persoa traballadora autónoma a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha 
das empresas ou persoas traballadoras autónomas presenta a documentación comple-
mentaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación 
electrónica, de conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, en relación co artigo 14 do Real 
decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e fun-
cionamento do sector público por medios electrónicos. Para estes efectos, considerarase 
como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda. Se a emenda deste 
defecto (presentación presencial) se realiza unha vez transcorrido o prazo indicado na con-
vocatoria da subvención para a presentación de solicitudes, o órgano competente ditará 
resolución pola que desestimará a solicitude por presentarse fóra do prazo, de acordo co 
artigo 23 en relación co artigo 20.2 letra g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia.

As empresas ou as persoas traballadoras autónomas interesadas responsabilizaranse 
da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do 
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documento no procedemento o exixa, o que deberá ser especificado no punto 11.c) do 
cadro de especificacións, ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Adminis-
tración poderá solicitarlles de maneira motivada que presenten unha copia autenticada 
electrónica.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude 
deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supera-
se os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electró-
nica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos 
prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre 
o tamaño máximo dos documentos e os formatos admitidos pode consultarse na sede 
electrónica da Xunta de Galicia.

6. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 11.c) do cadro de especificacións.

Artigo 12. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente, con carácter 
previo á concesión, os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administra-
ción actuante ou elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa traballadora autónoma solicitante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) NIF/DNI/NIE da entidade ou persoa representante.

d) Domicilio fiscal da entidade ou persoa traballadora autónoma solicitante.

e) Constitución, estatutos e a información sobre as persoas que actúen na súa repre-
sentación, no caso de solicitantes inscritos no Rexistro Mercantil.

f) Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da entidade 
e da persoa traballadora autónoma solicitante.
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g) Se é o caso, vida laboral da persoa traballadora autónoma solicitante.

h) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.

i) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

j) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

k) Os indicados no punto 12.a) do cadro de especificacións.

2. Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da 
empresa, da persoa traballadora autónoma ou da persoa representante para realizar a 
consulta.

As empresas, as persoas traballadoras autónomas ou as persoas representantes que 
se opoñan á consulta deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no anexo II e 
achegar os documentos pertinentes.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención 
dos citados datos, poderase solicitar ás empresas ou ás persoas traballadoras autónomas 
a presentación dos documentos correspondentes.

4. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente, con carácter 
previo ao pagamento, os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Adminis-
tración actuante ou elaborados polas administracións públicas:

a) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.

b) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

c) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 12.b) do cadro de especificacións.
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Artigo 13. Emenda da solicitude

Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano compe-
tente requirirá á empresa ou á persoa traballadora autónoma solicitante para que a emen-
de no prazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, e indicaralle que, se así non o 
fixer, considerarase que desiste da súa solicitude, logo da resolución ditada nos termos 
previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.

Artigo 14. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

1. Todos os trámites administrativos que as empresas ou as persoas traballadoras autó-
nomas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados 
electronicamente accedendo á súa Carpeta cidadá dispoñible na sede electrónica da Xun-
ta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

2. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 13.a) do cadro de especificacións.

Artigo 15. Órganos competentes

1. O órgano competente para a instrución do procedemento de concesión da subven-
ción é o indicado no punto 14.a) do cadro de especificacións.

En particular, o órgano instrutor recibirá as solicitudes e comprobará os seus requisitos 
formais. Así mesmo, encargarase de elevar as propostas de resolución, provisionais e 
definitivas, analizará as alegacións e os documentos presentados, solicitará informe á Co-
misión de Valoración cando sexa preciso e realizará cantas outras funcións adicionais se 
lle asignen no punto 14.a) do cadro de especificacións.

2. Corresponde a súa resolución ao órgano indicado no punto 14.b) do cadro de espe-
cificacións. Esta resolución porá fin ao procedemento administrativo.

3. Os proxectos serán avaliados por unha comisión avaliadora, cuxas persoas inte-
grantes serán designadas entre o seu persoal polo órgano competente para a resolución 
da concesión, agás unha delas, que será designada entre o persoal da Administración 
autonómica de Galicia non dependente do órgano convocante. Non poderán formar parte 
dela as persoas que posúan a condición de alto cargo nin o persoal eventual. Esta comi-
sión estará composta por un mínimo de tres persoas e contará cun/cunha presidente/a 
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e un/unha secretario/a con voz e voto, segundo se prevé no punto 14.c.1) do cadro de 
especificacións.

Axustará o seu funcionamento ás disposicións sobre órganos colexiados contidas na 
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia.

No momento da constitución da comisión, as persoas integrantes deixarán constancia 
da ausencia dun conflito de intereses respecto das empresas ou das persoas traballadoras 
solicitantes da subvención, feito que poderá ser manifestado mediante unha declaración 
expresa ou mediante unha manifestación na acta de constitución.

Para o caso de, con posterioridade á formulación de tales declaracións responsables, 
se coñecese un posible conflito de intereses, a persoa da comisión en que concorra tal cir-
cunstancia absterase de participar no procedemento, comunicarao ao superior xerárquico; 
e o órgano convocante substituiraa por outra seleccionada entre o seu persoal, ou entre o 
persoal doutro departamento non dependente, segundo corresponda.

4. A Comisión valorará as solicitudes presentadas e elaborará unha relación coa pun-
tuación que lle corresponde a cada unha, nos termos previstos no artigo 7 destas bases.

Así mesmo, exercerá as funcións adicionais que, de ser o caso, se lle encomenden no 
punto 14.c.2) do cadro de especificacións.

5. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 14.e) do cadro de especificacións.

Artigo 16. Instrución

1. A solicitude de axuda e a documentación complementaria serán analizadas polo órga-
no que se estableza no punto 14.a) do cadro de especificacións, que elaborará un informe 
en que se concrete o resultado da devandita análise.

2. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co 
establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, os actos administrativos vinculados á fase de instru-
ción publicaranse no medio que se indique no punto 13.b) do cadro de especificacións. A 
devandita publicación producirá os efectos da notificación, e a súa data será a única válida 
para o cómputo dos prazos.
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Adicionalmente, de forma complementaria, notificaranse os actos por medios electróni-
cos nos termos indicados no artigo 24.

3. Unha vez rematado o trámite anterior, a Comisión avaliará as solicitudes en función 
dos datos relativos á empresa ou á persoa traballadora autónoma solicitante e a actuación 
declarada na solicitude de axuda no formulario dos anexos II e III e na documentación 
presentada. Este órgano elaborará unha relación de solicitudes coa puntuación que lle 
corresponde a cada unha, nos termos previstos no artigo 7 destas bases.

4. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 14.e) do cadro de especificacións.

Artigo 17. Proposta de resolución

O órgano competente indicado no punto 14.a) do cadro de especificacións ditará pro-
posta de resolución con base neste procedemento a partir da relación de solicitudes pun-
tuadas.

As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 14.e) do cadro de especificacións.

Artigo 18. Resolución

1. O órgano instrutor indicado no punto 14.a) do cadro de especificacións elevará a 
proposta de resolución ao órgano competente indicado no punto 14.b) do cadro de especi-
ficacións, o cal resolverá a concesión das subvencións.

2. A resolución de outorgamento da subvención comprenderá a identificación da empre-
sa ou da persoa traballadora autónoma, a contía da subvención e as obrigas que lle corres-
ponden como beneficiaria, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que 
deban obterse con ela, o plan financeiro e o prazo de execución, con indicación do método 
que se aplica para determinar os custos da operación, a comunicación de que a aceptación 
da axuda implica a aceptación da inclusión das persoas beneficiarias na lista de operacións 
para publicar, co contido previsto no punto 1 do anexo XII e o artigo 115.2 do Regulamento 
(UE) núm. 1303/2013, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria 
para a selección da operación que debe conter o documento polo que se establecen as 
condicións de axuda (DECA).
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3. O prazo máximo para resolver e publicar a resolución, que non poderá superar os 
seis meses, será o establecido no punto 15.a) do cadro de especificacións, transcorrido o 
cal poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión 
de axuda.

4. Na resolución da concesión informarase da tipoloxía de fondo que financia a sub-
vención, con expresión do eixe, obxectivo temático, prioridade de investimento, obxectivo 
específico, porcentaxe de financiamento ou da resposta da UE á pandemia COVID-19, 
segundo proceda.

5. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 15.b) do cadro de especificacións.

Artigo 19. Réxime de recursos

1. As resolucións ditadas ao abeiro destas bases porán fin á vía administrativa e contra 
elas poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as empresas ou as 
persoas traballadoras autónomas interesadas poidan exercer calquera outro que conside-
ren procedente:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante os xulgados do contencioso-administrativo 
ou órganos xudiciais competentes que se indiquen no punto 16.a) do cadro de especifica-
cións, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, ou 
no prazo de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto 
presunto.

b) Potestativamente, recurso previo de reposición, que resolverá o mesmo órgano que 
ditou a resolución, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa notificación, ou en 
calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo co establecido nestas 
bases reguladoras, se produza o acto presunto.

2. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 16.b) do cadro de especificacións.

Artigo 20. Base de datos nacional de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do de-
vandito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS).
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«Artigo 20. Base de datos nacional de subvencións (BDNS)

(...)

8. En aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transpa-
rencia, acceso á información pública e bo goberno, a BDNS operará como sistema nacional 
de publicidade das subvencións. Para tales efectos, e para garantir o dereito dos cidadáns 
para coñecer todas as subvencións convocadas en cada momento e para contribuír aos 
principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado 
publicará na súa páxina web os seguintes contidos:

a) As convocatorias de subvencións; para tales efectos, en todas as convocatorias 
suxeitas a esta lei, as administracións concedentes comunicarán á Base de datos nacional 
de subvencións o texto da convocatoria e a información requirida pola Base de datos. A 
BDNS dará traslado ao diario oficial correspondente do extracto da convocatoria, para a 
súa publicación, que terá carácter gratuíto. A convocatoria dunha subvención sen seguir o 
procedemento indicado será causa de anulabilidade da convocatoria.

b) As subvencións concedidas; para a súa publicación, as administracións concedentes 
deberán remitir á Base de datos nacional de subvencións as subvencións concedidas con 
indicación, segundo cada caso, da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que 
se imputen, beneficiario, cantidade concedida e obxectivo ou finalidade da subvención 
con expresión dos distintos programas ou proxectos subvencionados. Igualmente deberá 
informarse, cando corresponda, sobre o compromiso asumido polos membros previstos 
no punto 2 e no segundo parágrafo do punto 3 do artigo 11 e, en caso de subvencións 
plurianuais, sobre a distribución por anualidades. Non serán publicadas as subvencións 
concedidas cando a publicación dos datos do beneficiario en razón do obxecto da sub-
vención poida ser contraria ao respecto e salvagarda da honra, á intimidade persoal ou 
familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, 
de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e 
fose previsto na súa normativa reguladora. O tratamento dos datos de carácter persoal só 
poderá efectuarse se é necesario para a satisfacción do interese lexítimo perseguido polo 
responsable do tratamento ou polo terceiro ou terceiros aos cales se comuniquen os datos, 
sempre que non prevaleza o interese ou os dereitos e liberdades fundamentais do intere-
sado que requiran protección conforme o artigo 1.1 da Directiva 95/46/CE.

c) A información que publiquen as entidades sen ánimo de lucro utilizando a BDNS 
como medio electrónico previsto no segundo parágrafo do artigo 5.4 da Lei 19/2013, do 9 
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de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Os responsa-
bles de facilitar a información conforme o punto 4 deste artigo deberán comunicar á BDNS 
a información necesaria para dar cumprimento ao previsto neste punto».

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a 
súa publicación.

2. A Base de datos nacional de subvencións cederá información ao Sistema de Fondos 
Europeos, segundo as previsións contidas na normativa europea e nacional que resulte de 
aplicación.

Artigo 21. Publicidade

1. De conformidade co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, 
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, o órgano 
concedente incluirá as axudas concedidas ao abeiro destas bases e as sancións que como 
consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que 
coa presentación da solicitude autorízase o tratamento necesario dos datos persoais e a 
referida publicidade.

2. De acordo co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo go-
berno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o órgano 
convocante publicará as subvencións concedidas ao abeiro destas bases na súa páxina 
web e no Diario Oficial de Galicia, e expresará a norma reguladora, beneficiario, crédito 
orzamentario, contía e finalidade da subvención, polo que a presentación da solicitude leva 
implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos da persoa beneficiaria e da 
súa publicación nos citados medios. A publicación no Diario Oficial de Galicia realizarase 
no prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución das concesións.

Non obstante, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente con-
sideradas, sexan de contía inferior a 3.000 €, non será necesaria a publicación no Diario 
Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas no 
medio que se indique no punto 13.b) do cadro de especificacións.

3. De acordo co establecido no artigo 5 do Real decreto 1149/2011, do 29 de xullo, polo 
que se establece e se regula o Rexistro Español de Axudas de minimis no sector pesqueiro 
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(BOE núm. 223, do 16 de setembro), no caso de que a empresa ou a persoa traballadora 
autónoma beneficiaria sexa unha empresa do sector pesqueiro, o órgano convocante pu-
blicará a subvención concedida ao abeiro destas bases no citado rexistro, con expresión 
da información a que se fai referencia no anexo I deste real decreto.

4. De acordo co establecido no artigo 20.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións, a cesión de datos de carácter persoal que debe efectuarse á Intervención 
Xeral da Administración do Estado, para os efectos de publicar as subvencións concedidas 
na BDNS, non requirirá o consentimento da persoa beneficiaria.

5. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, de ser 
o caso, no punto 13.b) do cadro de especificacións.

Artigo 22. Protección de datos

1. Coa presentación da solicitude, a empresa ou a persoa traballadora autónoma soli-
citante autoriza o tratamento necesario dos datos persoais para a publicación das axudas 
percibidas, de conformidade coa normativa vixente en materia de publicidade das sub-
vencións.

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, as persoas beneficiarias quedan informadas cos datos consigna-
dos no modelo normalizado de solicitude, dos aspectos básicos previstos no Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á 
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre 
circulación destes datos (RXPD), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protec-
ción de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Artigo 23. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
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a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 
da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a 
información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da 
citada lei.

Artigo 24. Notificacións e publicacións

1. De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos do 
procedemento serán obxecto de publicación, que producirá os efectos da notificación, e a 
súa data será a única válida para o cómputo dos prazos.

De acordo co anterior, a resolución da concesión publicarase no Diario Oficial de Ga-
licia. Así mesmo, será obxecto de publicación adicional a través do medio que, de ser o 
caso, se indique no punto 13.b) do cadro de especificacións.

• resto dos actos administrativos do procedemento publicaranse no medio que se indi-
que no punto 13.b) do cadro de especificacións.

2. Adicionalmente, de forma complementaria, notificaranse os actos por medios elec-
trónicos mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.
xunta.gal) e a través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia, Notifica.gal

O sistema de notificacións remitirá os avisos ás empresas e ás persoas traballadoras 
autónomas interesadas á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude, ou 
os indicados no enderezo electrónico habilitado pola empresa ou pola persoa persoa tra-
balladora autónoma. Estes avisos non terán efecto de notificación practicada e a súa falta 
non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

As notificacións complementarias electrónicas entenderanse practicadas no momento 
en que se produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen 10 días na-
turais sen que se acceda ao seu contido.

Se o envío das notificacións complementarias non fose posible por problemas técnicos, 
practicaranse polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento adminis-
trativo común.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico 
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habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia, Notifica.gal, 
para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as 
entidades instrumentais do sector público autonómico. Os órganos da Administración xe-
ral e entidades previstas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de 
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia, poderán crear de oficio o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as 
persoas interesadas cumpren coa súa obriga de relacionarse coas administracións públi-
cas por medios electrónicos.

4. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 13.b) do cadro de especificacións.

Artigo 25. Modificación da resolución de concesión

1. Unha vez ditada a resolución de concesión, observarase o establecido no artigo 35 do 
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, e admitiranse, dentro dos límites xerais establecidos 
nestas bases, modificacións relativas ao gasto subvencionable, á estrutura de custos ini-
cialmente orzada, ás datas de execución da actuación ou aos demais aspectos sinalados 
no punto 17.b) do cadro de especificacións. Non se admitirán modificacións que dean lugar 
a unha contía de axuda superior á establecida na resolución de concesión, que desvirtúen 
a actuación ou que minoren a baremación da axuda de xeito que coa nova puntuación non 
resultase concedida en réxime de concorrencia competitiva.

2. A solicitude de modificación deberá presentarse no prazo establecido no punto 17.c) 
do cadro de especificacións, sempre cunha anterioridade superior aos dous meses previos 
á data de fin do prazo de execución da actuación que se establecese.

3. Se así se prevé no punto 17.a) do cadro de especificacións, a empresa ou a persoa 
traballadora autónoma beneficiaria deberá solicitar a modificación presentando a súa soli-
citude dirixida ao órgano convocante.

O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo 
órgano competente para a resolución do procedemento de concesión da subvención, logo 
da instrución do correspondente expediente, no cal, sempre que se teñan en conta elemen-
tos non achegados pola persoa solicitante, se dará audiencia, de ser preciso, ás empresas 
ou ás persoas traballadoras autónomas interesadas.
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4. As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 17.d) do cadro de especificacións.

Artigo 26. Obrigas das empresas e das persoas traballadoras autónomas beneficiarias

Son obrigas das empresas ou das persoas traballadoras autónomas beneficiarias as 
seguintes:

a) Executar a actuación que fundamenta a concesión da subvención no prazo estable-
cido segundo o disposto nestas bases.

b) Solicitar un mínimo de 3 ofertas diferentes e acreditar que a proposta seleccionada se 
adecúa aos prezos do mercado, nos supostos en que utilicen fórmulas de subcontratación 
para importes superiores a 30.000 €.

c) Conservar os documentos xustificativos e demais documentación relacionada co fi-
nanciamento da actuación en formato electrónico durante un prazo mínimo de 5 anos a 
partir da recepción do último pagamento. Este período será de tres anos se o financiamen-
to non supera os 60.000 €.

d) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e condicións da 
subvención, así como a realización da actuación definida no artigo 1 e o cumprimento da 
finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención.

e) Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectúe o órga-
no concedente e facilitar toda a información requirida polos órganos verificadores que se 
establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, ou os órganos/regulamen-
tos que os substitúan. Someterse a calquera outra actuación, sexa de comprobación e 
control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial a 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Con-
tas e os órganos de control da Comisión Europea, a Fiscalía Europea e a Oficina de Loita 
contra a Fraude e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actua-
cións anteriores, así como ás verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) 
núm. 1303/2013 do Consello, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, que 
incluirán as correspondentes visitas sobre o terreo ou, se é o caso, ás actuacións de control 
previstas no Plan de recuperación, transformación e resiliencia.
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Para tal fin, deberán dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais do-
cumentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial 
aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da aplica-
ción dos fondos recibidos, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades 
de comprobación e control, polo menos, durante o período establecido no punto 18.b) do 
cadro de especificacións. O órgano convocante informará da data de inicio a que se refire 
esta obriga, tras a oportuna comunicación da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesou-
ro e Fondos Europeos.

f) Comunicar ao órgano convocante a obtención doutras subvencións, axudas, ingre-
sos ou recursos concorrentes que financien as actuacións, así como a modificación das 
circunstancias que fundamentasen a dita concesión da subvención. Esta comunicación 
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, no momento en que se 
presente a solicitude de pagamento coa xustificación da aplicación dada aos fondos per-
cibidos. O incumprimento desta obriga considerarase unha alteración das condicións tidas 
en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar a un procedemento de reintegro.

g) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado en rela-
ción con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das 
normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre 
os gastos financiados con este tipo de fondos de recuperación.

h) Cumprir os requisitos de comunicación do financiamento público da actuación por 
parte do órgano convocante, a Xunta de Galicia e o programa operativo, segundo o esta-
blecido no punto 18.a) do cadro de especificacións.

i) Subministrar toda a información necesaria para que o órgano concedente poida dar 
cumprimento ás obrigas previstas no título I da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparen-
cia e bo goberno. As consecuencias do incumprimento desta obriga serán as establecidas 
no artigo 4.4 da devandita lei.

«Artigo 4. Obriga de subministración de información

(...)

4. Regulamentariamente determinarase o procedemento que cómpre seguir para o 
cumprimento desta obriga, así como as multas coercitivas aplicables nos supostos en que 
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o requirimento de información non sexa atendido en prazo. A multa de 100 a 1.000 euros 
será reiterada por períodos mensuais ata o cumprimento. O total da multa non poderá ex-
ceder o 5 % do importe do contrato, subvención ou instrumento administrativo que habilite 
para o exercicio das funcións públicas ou a prestación dos servizos. No suposto de que 
no devandito instrumento non figure unha contía concreta, a multa non excederá os 3.000 
euros. Para a determinación do importe atenderase á gravidade do incumprimento e ao 
principio de proporcionalidade».

j) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de in-
cumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos 
no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

k) No caso de non ser quen de realizar a actuación para a cal se concedeu a axuda, 
comunicar a renuncia ao expediente solicitado no momento en que se produza a certeza 
da non execución.

l) A actividade subvencionada non poderá causar un prexuízo significativo (do no 
significant harm) aos obxectivos ambientais nos termos do artigo 17 do Regulamento 
(UE) 2020/852 do 18 de xuño de 2020, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao 
establecemento dun marco para facilitar os investimentos sustentables e polo que se mo-
difica o Regulamento (UE) 2019/2088 e restante normativa de aplicación.

m) Todo o anterior sen prexuízo das demais obrigas que resulten do artigo 11 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

«Artigo 11. Obrigas dos beneficiarios

Son obrigas do beneficiario:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o compor-
tamento que fundamenta a concesión das subvencións.

b) Xustificar ante o órgano concedente ou a entidade colaboradora, se é o caso, o cum-
primento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento 
da finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o órgano concedente ou a 
entidade colaboradora, se é o caso, así como a calquera outra actuación, sexa de compro-
bación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto 
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autonómicos como estatais ou comunitarios, achegando canta información lle sexa requiri-
da no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicar ao órgano concedente ou a entidade colaboradora a obtención doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, 
así como a modificación das circunstancias que fundamentasen a concesión da subven-
ción. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, 
con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión que se 
atopa ao día no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social 
e que non ten pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma, na forma que se determine regulamentariamente, e sen prexuízo 
do establecido na disposición adicional décimo oitava da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debida-
mente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao be-
neficiario en cada caso, así como cantos estados contables e rexistros específicos sexan 
exixidos polas bases reguladoras das subvencións, coa finalidade de garantir o adecuado 
exercicio das facultades de comprobación e control.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos 
os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación 
e control.

h) Adoptar as medidas de difusión contidas no punto 3 do artigo 15 da presente lei.

i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da 
presente lei».

n) No suposto de que a convocatoria das subvencións se financie con recursos proce-
dentes do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, declarar o seu compromiso 
de cumprir os principios transversais establecidos no plan e que puidesen afectar ao ámbi-
to obxecto da xestión, empregando para o efecto o modelo do anexo IV.

ñ) As demais sinaladas, se é o caso, no punto 18.b) do cadro de especificacións.
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Artigo 27. Pagamentos

1. Con carácter xeral, o aboamento das axudas realizarase unha vez que o órgano 
concedente considere xustificada a execución e o pagamento da actuación que fundamen-
ta a concesión da subvención, e o cumprimento das demais condicións dentro do prazo 
establecido na resolución de concesión, agás que se prevexa a posibilidade de realizar 
pagamentos á conta ou pagamentos anticipados.

A modalidade de pagamento, total ou parcial, será a indicada no punto 19.a) do cadro 
de especificacións.

Aboarase o 100 % da subvención concedida logo de xustificar a realización da activida-
de, proxecto, obxectivo ou adopción do comportamento exixido.

A modalidade de pagamento parcial instrumentarase mediante os pagamentos á con-
ta, que poderán supoñer a realización de pagamentos fraccionados. Estes pagamentos 
responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas e aboaranse pola contía 
equivalente á xustificación presentada, coas garantías previstas no punto 19.a) do cadro 
de especificacións.

O importe conxunto dos pagamentos á conta e dos pagamentos anticipados que, se 
é o caso, se concedan non poderá ser superior ao 80 % da porcentaxe subvencionada 
correspondente aos pagamentos xustificados nin excederá a anualidade prevista en cada 
exercicio orzamentario.

2. O órgano concedente poderá solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustifica-
ción da execución da actuación subvencionada que considere convenientes. Transcorrido 
o prazo concedido para o efecto sen que a empresa ou a persoa traballadora autónoma 
beneficiaria os presentase, o órgano convocante iniciará o correspondente procedemento 
de decaemento no dereito de cobramento.

3. As empresas ou as persoas traballadoras autónomas beneficiarias das axudas pode-
rán solicitar un pagamento anticipado, que suporá a entrega de fondos con carácter previo 
á xustificación como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inhe-
rentes á subvención, co límite máximo previsto no punto 19.b) do cadro de especificacións. 
Este límite non excederá o 80 % da subvención concedida, sen que supere a anualidade 
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prevista no exercicio orzamentario correspondente e tendo en conta o ritmo de execución 
da actuación subvencionada, coas garantías sinaladas no punto 19.b) do cadro de espe-
cificacións.

A solicitude de anticipo deberá vir acompañada da documentación que se indica no 
punto 19.b) do cadro de especificacións e será obxecto de resolución motivada polo órgano 
concedente da subvención.

4. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 19.c) do cadro de especificacións.

Artigo 28. Xustificación da subvención

1. O prazo para presentar a solicitude de pagamento é o establecido no punto 19.d) do 
cadro de especificacións.

2. A solicitude de pagamento presentarase mediante a solicitude normalizada que, a 
título informativo, figura como anexo III a estas bases.

3. Unha vez xerada a solicitude de pagamento, deberá presentarse obrigatoriamente 
por vía electrónica, dispoñible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.
xunta.gal).

De conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, non se lles exixirá ás empresas ou ás 
persoas traballadoras autónomas interesadas que presenten documentos orixinais. A em-
presa ou a persoa traballadora autónoma solicitante responsabilizarase da veracidade dos 
documentos que presente.

Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa, o que 
deberá ser indicado no punto 19.f) do cadro de especificacións, ou existan dúbidas deriva-
das da calidade da copia, poderáselle requirir á empresa ou á persoa traballadora autóno-
ma interesada que presente unha copia autenticada electrónica. Tal requirimento deberá 
ser debidamente motivado. A achega de tales copias implica a autorización para que a 
Administración acceda e trate a información persoal contida en tales documentos.

4. No caso de que a solicitude de pagamento non se presentase en prazo ou a xustifica-
ción fose incorrecta, requirirase á empresa ou á persoa traballadora autónoma beneficiaria 
para que corrixa os erros ou defectos observados no prazo de 10 días hábiles. A falta de 
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presentación da solicitude de pagamento ou da xustificación no prazo improrrogable es-
tablecido comportará a perda do dereito ao pagamento total ou parcial da subvención, a 
exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, segundo o disposto no artigo 45.2 do seu regulamento. 
A presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá a empresa ou a persoa 
traballadora autónoma beneficiaria das sancións que, conforme a lei, correspondan.

A xustificación cumprirá os requisitos establecidos nos artigos 28 a 30 da devandita 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

«Artigo 28. Xustificación das subvencións

1. A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxec-
tivos previstos no acto de concesión da subvención documentarase da maneira que se 
determine regulamentariamente, podendo revestir a forma de conta xustificativa do gasto 
realizado ou acreditarse o devandito gasto por módulos ou mediante a presentación de 
estados contables, segundo se dispoña na normativa reguladora.

2. O rendemento da conta xustificativa constitúe un acto obrigatorio do beneficiario ou 
da entidade colaboradora, en que se deben incluír, baixo responsabilidade do declarante, 
os xustificantes de gasto ou calquera outro documento con validez xurídica que permitan 
acreditar o cumprimento do obxecto da subvención pública. A forma da conta xustificativa 
e o seu prazo de rendemento virán determinados polas correspondentes bases regulado-
ras das subvencións públicas. A falta de previsión das bases reguladoras, a conta haberá 
de incluír declaración das actividades realizadas que foron financiadas coa subvención e 
o seu custo, coa desagregación de cada un dos gastos incorridos, e a súa presentación 
realizarase, como máximo, no prazo de tres meses desde a finalización do prazo para a 
realización da actividade.

3. Os gastos acreditaranse mediante facturas e demais documentos de valor probatorio 
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, nos 
termos establecidos regulamentariamente. A acreditación dos gastos tamén poderá efec-
tuarse mediante facturas electrónicas, sempre que cumpran os requisitos exixidos para a 
súa aceptación no ámbito tributario. Regulamentariamente, establecerase un sistema de 
validación e carimbaxe de xustificantes de gasto que permita o control da concorrencia de 
subvencións.

4. Cando o beneficiario estea suxeito ao réxime de contabilidade empresarial, a presen-
tación das contas do exercicio onde se reflictan as operacións relacionadas coa subven-
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ción concedida, elaboradas segundo normas de contabilidade recollidas nas disposicións 
aplicables, constituirán un medio de xustificación.

5. Nas subvencións concedidas a outras administracións públicas ou entidades vincu-
ladas ou dependentes daquelas e ás universidades, a xustificación poderá consistir na 
certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da 
toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a que foi concedida. 
Con todo, para aquelas axudas e subvencións que se concedan con cargo a créditos finan-
ciados con recursos procedentes da Unión Europea, a xustificación dos gastos efectuarase 
con facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente, e a do pagamento, 
cos xustificantes das transferencias bancarias ou documentos acreditativos dos pagamen-
tos realizados, de acordo coa normativa aplicable aos fondos europeos. Todo isto sen 
prexuízo da admisibilidade da xustificación mediante fórmulas de custos simplificados nos 
supostos admitidos pola dita normativa.

6. Cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con fondos 
propios ou outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación o importe, 
procedencia e aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas.

7. No suposto de adquisición de bens inmobles, ademais dos xustificantes establecidos 
no punto 3 deste artigo, debe achegarse certificado de taxador independente debidamente 
acreditado e rexistrado no correspondente rexistro oficial.

8. Os membros das entidades previstas no punto 2 e segundo parágrafo do punto 3 do 
artigo 8 da presente lei están obrigados a cumprir os requisitos de xustificación respecto a 
as actividades realizadas en nome e por conta do beneficiario, do modo que se determina 
nos puntos anteriores. Esta documentación formará parte da xustificación que vén obriga-
do a render o beneficiario que solicitou a subvención.

9. As subvencións que se concedan en atención á concorrencia dunha determinada 
situación no perceptor non requirirán outra xustificación que a acreditación por calquera 
medio admisible en dereito da devandita situación previamente á concesión, sen prexuízo 
dos controis que puidesen establecerse para verificar a súa existencia.

10. O incumprimento da obrigación de xustificación da subvención nos termos esta-
blecidos neste capítulo ou a súa xustificación insuficiente levará consigo o reintegro nas 
condicións previstas no artigo 33 da presente lei».
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5. Xunto coa solicitude de pagamento, a empresa ou a persoa traballadora autónoma 
beneficiaria da axuda presentará:

a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na con-
cesión da subvención, cos requisitos específicos que, se é o caso, se relacionen no pun-
to 19.f) do cadro de especificacións. A dita memoria presentarase, como documento adxun-
to, coa solicitude de pagamento (anexo III).

b) A copia –que permita a súa lectura– do material onde se aprecie que se cumpriu a 
obrigatoriedade de comunicación do financiamento público citada no artigo 26.h) destas 
bases.

c) Memoria económica xustificativa cos aspectos recollidos no artigo 48.2 do Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de 
Galicia, que se presentará, como documento adxunto, coa solicitude de pagamento. Na 
memoria mencionarase expresamente que as operacións con empresas ou persoas vincu-
ladas se realizan a prezo de mercado e cantos outros requisitos específicos se relacionen 
no punto 19.f) do cadro de especificacións.

«Artigo 48. Conta xustificativa con entrega de xustificantes de gasto

A conta xustificativa conterá, con carácter xeral, a seguinte documentación:

(..)

2. Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que con-
terá:

a) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación 
do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e, se é o caso, data de paga-
mento. No caso de que a subvención se outorgue conforme un orzamento, indicaranse as 
desviacións producidas.

b) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mer-
cantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no 
punto anterior e a documentación acreditativa do pagamento.

c) Certificado de taxador independente debidamente acreditado e rexistrado no corres-
pondente rexistro oficial, no caso de adquisición de bens inmobles.

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51413

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

d) Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios 
e a indicación, se é o caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos 
incorporados na relación a que se fai referencia na letra a), salvo naqueles casos en que as 
bases reguladoras da subvención previsen a súa compensación mediante un tanto alzado 
sen necesidade de xustificación.

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a activida-
de subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.

f) Os tres orzamentos que, en aplicación do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Gali-
cia, deba solicitar o beneficiario.

g) Se é o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non apli-
cados, así como dos intereses derivados destes».

d) Para os supostos en que as opcións de custos simplificados (OCS) resulten de apli-
cación, deberase achegar a documentación xustificativa que se indica no punto 19.e) do 
cadro de especificacións.

e) A demais documentación prevista no punto 19.e) do cadro de especificacións. O ór-
gano convocante poderá solicitar as aclaracións pertinentes á documentación presentada.

6. De conformidade co previsto no artigo 73 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpli-
ficación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia, nos supostos de sub-
vencións por importe de ata 100.000 €, presentarase unha conta xustificativa simplificada, 
co contido sinalado no artigo 51.2 do 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, segundo as indi-
cacións do punto 19.e) do cadro de especificacións.

«Artigo 51. Conta xustificativa simplificada

(...)

2. A conta xustificativa simplificada conterá a seguinte información:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados 
obtidos, así como acreditar, se é o caso, o disposto no artigo 29.3 da Lei de subvencións 
de Galicia.

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51414

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación 
do acredor e do documento, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento. No 
caso de que a subvención se outorgue de acordo cun orzamento estimado, indicaranse as 
desviacións producidas.

c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencio-
nada, con indicación do importe e a súa procedencia.

d) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplica-
dos, así como dos intereses derivados destes».

7. En todos os casos, as empresas ou as persoas traballadoras autónomas beneficiarias 
deberán estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social. 
No caso de que a empresa ou a persoa traballadora autónoma beneficiaria se opoña ou 
denegue expresamente o consentimento ao órgano convocante para solicitar as certifica-
cións, estas deberán achegarse xunto co resto da documentación xustificativa.

Porén, de conformidade co previsto no artigo 73 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de 
simplificación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia, en relación con 
aquelas subvencións que non superen o importe de 10.000 € individualmente, a acredita-
ción desta circunstancia entenderase cumprida coa declaración responsable da empresa 
ou da persoa traballadora autónoma beneficiaria.

8. Advírtese de que calquera discrepancia entre a documentación xustificativa e as de-
claracións da solicitude de axuda poderá ser motivo de inicio de expediente de incumpri-
mento que, se é o caso, poderá supor a modificación ou revogación da concesión e o rein-
tegro, total ou parcial, das cantidades previamente aboadas, sen prexuízo das sancións 
que puidesen corresponder.

9. Cando a empresa ou a persoa traballadora autónoma beneficiaria da subvención 
poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en 
conta para a concesión desta que non alteren esencialmente a natureza ou os obxectivos 
da subvención, e que puidesen dar lugar á modificación da resolución conforme o artigo 25 
destas bases, despois de omitirse o trámite de autorización administrativa previa para a 
súa aprobación, o órgano concedente da subvención poderá aceptar a xustificación pre-
sentada, sempre e cando tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiras persoas.
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A aceptación das alteracións por parte do órgano convocante no acto de comprobación 
non exime a empresa ou a persoa traballadora autónoma beneficiaria das sancións que 
poidan corresponderlle conforme a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 
e/ou da perda parcial da subvención concedida, de acordo co artigo 29.4 destas bases.

10. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, nos puntos 19.c) e 19.f) do cadro de especificacións.

Artigo 29. Perda do dereito á subvención e reintegro das axudas

1. Producirase a perda do dereito ao pagamento total ou parcial da subvención no su-
posto de falta de xustificación do cumprimento da actuación, das condicións impostas na 
resolución de concesión, das obrigas contidas nestas bases reguladoras, das obrigas con-
tidas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou na restante 
normativa aplicable, o que dará lugar, se é o caso, á obriga de reintegrar total ou parcial-
mente a subvención percibida, así como os xuros de demora correspondentes.

2. O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito de pagamento da 
subvención e para facer efectivo o reintegro a que se refire o punto anterior será o estable-
cido no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Procederá a perda total do dereito ao pagamento da axuda concedida, sen prexuízo 
da incoación do oportuno expediente sancionador, nos seguintes casos:

a) Obter a subvención sen reunir as condicións requiridas.

b) Non xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e condicións 
da subvención, así como a realización da actuación e o cumprimento da finalidade que de-
terminen a concesión ou desfrute da subvención. Tamén será aplicable no caso de que a 
actuación xustificada minorase a baremación da axuda, de xeito que coa nova puntuación 
non resultase concedida en réxime de concorrencia competitiva.

c) Non permitir someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o órgano con-
cedente, que incluirán as correspondentes visitas sobre o terreo, así como calquera outra 
actuación, sexa de comprobación ou de control financeiro, que poidan realizar os órganos 
de control competentes, en concreto a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o 
Tribunal de Contas, o Consello de Contas e os órganos de control da Comisión Europea, 
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non achegar canta información sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores e 
non permitir as verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 
do Consello ou, se é o caso, ás actuacións de control previstas no Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia.

d) Non acreditar estar ao día nas obrigas fiscais, coa Seguridade Social e coa Adminis-
tración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Non comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións e axudas 
concorrentes coas percibidas. Este suposto orixinará o reintegro do 100 % do importe da 
subvención recibida, máis os xuros de demora e sen prexuízo das sancións que puidesen 
corresponder.

f) Non comunicarlle ao órgano concedente a modificación das circunstancias que funda-
mentasen a concesión da subvención, salvo o establecido no artigo 25.

4. Incumprimento parcial: sempre que se cumpran os requisitos ou as condicións esen-
ciais tomados en conta na concesión das axudas, o órgano concedente poderá apreciar 
un incumprimento parcial, e deberá resolver sobre o seu alcance, aplicando a mesma 
ponderación que tivese a condición incumprida na resolución de concesión e, se é o caso, 
establecendo a obriga de reintegro cos seguintes criterios:

a) No caso de condicións referentes á contía ou aos conceptos da base subvencionable, 
o alcance do incumprimento determinarase proporcionalmente aos conceptos subvencio-
nables deixados de executar ou aplicados a outros distintos dos considerados subvencio-
nables, se é o caso, deberanse reintegrar as cantidades percibidas na dita proporción. Con 
carácter xeral, se o incumprimento supera o 50 % da base subvencionable da actuación, 
entenderase que o dito incumprimento é total, e deberanse reintegrar todas as cantidades 
percibidas e os seus xuros de demora.

b) Suporá o reintegro dun 10 % da subvención concedida o incumprimento da obriga de 
comunicarlle ao órgano concedente a solicitude doutras axudas para os mesmos gastos.

c) Suporá o reintegro dun 10 % da subvención concedida non manter un sistema de 
contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as tran-
saccións relacionadas cos gastos subvencionables, sen prexuízo das normas xerais da 
contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre os conceptos 
financiados con fondos de recuperación.
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d) Suporá o reintegro dun 5 % da subvención concedida o incumprimento das obrigas 
de información, comunicación e visibilidade do apoio procedente dos fondos estableci-
das no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, modificado polo Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046.

5. As particularidades e excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 20 do cadro de especificacións.

Artigo 30. Réxime sancionador

Ás empresas ou ás persoas traballadoras autónomas beneficiarias das subvencións 
reguladas nestas bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto 
no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 31. Fiscalización e control

As empresas ou as persoas traballadoras autónomas beneficiarias destas subvencións 
someteranse ás actuacións de control, incluída a consulta aos sistemas de información, 
que realice o órgano convocante, con anterioridade ou posterioridade á concesión da sub-
vención, para o seguimento dos proxectos aprobados e do efectivo cumprimento das obri-
gas e compromisos do beneficiario fixados no artigo 26, e ás de comprobación material e 
control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, así 
como ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e 
do Consello de Contas, así como ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do 
Tribunal de Contas Europeo, da Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF) ou da 
Fiscalía Europea e ás verificacións do artigo 125 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do 
Consello, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, que incluirán as corres-
pondentes visitas sobre o terreo ou, se é o caso, ás actuacións de control previstas no Plan 
de recuperación, transformación e resiliencia.

Para o financiamento con fondos do PRTR, o órgano concedente da subvención aplica-
rá medidas dirixidas a previr, detectar, comunicar e corrixir a fraude e a corrupción, previr 
os conflitos de intereses e o dobre financiamento, e serán actuacións obrigatorias para os 
órganos xestores a avaliación do risco de fraude, a tramitación da declaración de ausencia 
de conflito de intereses e a dispoñibilidade dun procedemento para abordar conflitos de 
intereses.
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Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de 
fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou par-
cialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea no marco da presente con-
vocatoria poderá poñer os ditos feitos en coñecemento da comunidade autónoma a través 
da canle que se determine.

As particularidades e as excepcións ao réxime previsto neste artigo regúlanse, se é o 
caso, no punto 21 do cadro de especificacións.

Artigo 32. Comprobación das subvencións

1. O órgano concedente comprobará a adecuada xustificación da subvención, así como 
a realización da actuación e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou 
o desfrute da subvención.

2. Será aplicable o disposto no artigo 30 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia.

«Artigo 30. Comprobación de subvencións

1. O órgano concedente comprobará a adecuada xustificación da subvención, así como 
a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou 
goce da subvención.

2. Nas subvencións de capital superiores a 60.000 euros, no seu cómputo individual, 
destinadas a investimentos en activos tanxibles, será requisito imprescindible a compro-
bación material do investimento polo órgano concedente, quedando constancia no expe-
diente mediante acta de conformidade asinada, tanto polo representante da Administración 
como polo beneficiario.

A comprobación material definida no parágrafo anterior poderase encomendar a outro 
órgano distinto do que concedeu a subvención.

3. Excepcionalmente, a comprobación material poderase substituír por unha xustifica-
ción documental que constate de forma razoable e suficiente a realización da actividade 
subvencionada.
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4. A entidade colaboradora, se é o caso, realizará, en nome e por conta do órgano con-
cedente, as comprobacións previstas.

5. A Administración concedente poderá comprobar o valor de mercado dos gastos sub-
vencionables por un ou varios dos seguintes medios:

a) Prezos de mercado.

b) Cotizacións de mercados nacionais e estranxeiros.

c) Estimación por referencia aos valores recollidos nos rexistros oficiais de carácter 
fiscal.

d) Ditame de peritos da Administración.

e) Taxación pericial contraditoria.

f) Calquera outro medio de proba admitido en dereito».

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

José González Vázquez 
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I
Cadro de especificacións

1. Obxecto e actuacións subvencionables (artigo 1).

1.a) Obxecto.

Definición: o obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de 
axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de proxectos de 
explotación conxunta de instalacións e equipamentos de carácter agropecuario en réxime 
asociativo, e convocalas para o ano 2022, no marco do Programa de desenvolvemento 
rural (PDR) de Galicia 2014-2020 dentro da medida 4 Investimentos en activos físicos, 
submedida 4.12 Instalacións e equipamentos en común.
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Estas axudas teñen como finalidade:

• Mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestru-
turación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e 
orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.

• Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da 
agricultura.

Código de procedemento: MR323C.

1.b) Planificación:

 Plan: Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

 Encaixe estrutural no plan:

 Eixo: submedida 4.12 Instalacións e equipamentos en común.

 Prioridade/prioridade de investimento: esta medida vincúlase ás prioridades 2 de 
viabilidade e competitividade das explotacións agrícolas, e 5 de economía eficiente 
no uso de recursos e resistente ao cambio climático.

Dentro da prioridade 2, en concreto co 2A: mellorar os resultados económicos das 
explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular 
co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así 
como a diversificación agrícola.

Dentro da prioridade 5, en concreto co 5D: reducir as emisións dos gases efecto in-
vernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

 Obxectivo estratéxico/operativo/instrumental:

 Política panca:

 Compoñente:

 Medida:

 Contribución á transición ecolóxica:

 Contribución á transformación dixital:
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 Subproxecto:

 Nome:

 Descrición:

 Localizador:

 Fitos/obxectivos críticos:

 Período de cumprimento:

 Fitos/obxectivos non críticos:

 Período de cumprimento:

 Liña de acción:

 Actuación:

 Actividade:

 Tarefa:

1.c) Particularidades relacionadas coa execución do obxecto:

Ademais das definicións establecidas na normativa comunitaria e estatal de aplicación, 
para os efectos desta orde, enténdese por:

1. Gastos xerais dos proxectos: os custos xerais vinculados ás operacións de investi-
mento, tales como honorarios de enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesora-
mento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade 
e plans empresariais, a que se refire o artigo 45.2.c) do Regulamento (UE) 1305/2013.

2. Proxectos de innovación: entenderase que un proxecto é de carácter innovador se 
cumpre algún dos seguintes requisitos:

a. Proxecto singular.

b. Posta en marcha dunha nova tecnoloxía, creación de novos produtos ou mellorados 
que incorporen trazos específicos locais.

c. Métodos de cooperación conxunta relacionados co aproveitamento das superficies 
agrarias de forma sustentable económica e ambientalmente.
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O carácter innovador poderá estar presente no contido técnico do proxecto (no produto, 
no procedemento de obtención ou noutro elemento) ou na forma de organización e parti-
cipación dos actores locais no proceso de toma de decisións e de aplicación do proxecto. 
A condición de innovador dun proxecto deberá ser acreditada mediante a pertenza a Aso-
ciación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola 
a través da participación nun grupo operativo conforme o artigo 35.1.c) e os artigos 56 
e 57 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro, relativo á axuda para o desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrí-
cola de Desenvolvemento Rural (Feader), ou que a Axencia Galega de Innovación (Gain) 
acredite ese carácter innovador.

3. Investimentos complementarios aos procesos produtivos das explotacións: aqueles 
investimentos que se realicen sobre unha orientación produtiva distinta da principal.

4. Investimentos en proxectos de cooperación: aqueles investimentos realizados en 
coordinación cunha operación financiada a través da medida 16 do PDR de Galicia.

5. Entidades procedentes de fusión: entidade que proceden dunha fusión finalizada nos 
últimos 5 anos naturais.

Poden ser dos seguintes tipos:

a. Cooperativas procedentes de fusión por absorción: combinación de negocio no que 
unha cooperativa absorbe a outra ou máis cooperativas que se disolven. As cooperativas 
absorbidas non se liquidan, senón que se traspasan os patrimonios, socios e asociados 
da/das cooperativa/s absorbidas á cooperativa absorbente, asumindo esta os dereitos e 
obrigas da/das cooperativa/s disolta/s.

b. Cooperativas procedentes de fusión por creación dunha nova cooperativa: combina-
ción de negocio en que dúas ou máis cooperativas se disolven e dan lugar a unha nova. 
Neste caso tampouco existe liquidación, senón traspaso de patrimonio, socios e asociados.

6. Últimos 5 anos naturais: prazo comprendido entre o 1 de xaneiro de 2017 e a data de 
solicitude desta axuda.

7. Peme: empresa con menos de 250 efectivos e volume de negocio ata 50 millóns de €, 
ou balance xeral ata 43 millóns de €.
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2. Réxime xurídico específico aplicable (artigo 2).

Con carácter específico, as presentes subvencións rexeranse polas normas que segui-
damente se relacionan:

 Regulamento (UE) núm. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 
de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre as 
disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego 
e polo que se derroga o Regulamento (CE) núm. 1080/2006.

 Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da 
Pesca e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello.

 Regulamento (UE) núm. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo.

 Regulamento núm. 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de de-
cembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

 Regulamento (CE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, re-
lativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da UE ás axudas 
de minimis.

 Regulamento (CE) núm. 1408/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, re-
lativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da UE ás axudas 
de minimis no sector agrícola.

 Regulamento (UE) núm. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 
maio de 2014, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

 Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se 
declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplica-
ción dos artigos 107 e 108 do Tratado.
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 Regulamento (CE) núm. 717/2014 da Comisión, do 27 de xuño de 2014, relativo á 
aplicación do artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da UE ás axudas de minimis 
no sector da pesca e da acuicultura.

 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, 
polo que se modifican os regulamentos (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, 
(UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, 
(UE) núm. 223/2014 e (UE) núm. 283/2014 e a Decisión núm. 541/2014/UE e polo que se 
derroga o Regulamento (UE, Euratom) núm. 966/2012.

 Regulamento (UE) 2019/316 da Comisión, do 21 de febreiro de 2019, polo que se 
modifica o Regulamento (UE) núm. 1408/2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 
do Tratado de funcionamento da UE ás axudas de minimis no sector agrícola.

 Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de marzo 
de 2020, polo que se modifica, entre outros, o Regulamento (UE) núm. 1303/2013 no rela-
tivo a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de atención sanitaria 
dos Estados membros e noutros sectores das súas economías, en resposta ao gromo 
da COVID-19.

 Regulamento (UE) 2020/558 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril 
de 2020, polo que se modifican, entre outros, o Regulamento (UE) núm. 1303/2013 no que 
respecta a medidas específicas para ofrecer unha flexibilidade excepcional no uso dos fon-
dos estruturais e de investimento europeos en resposta ao gromo da COVID-19 (iniciativas 
de investimento en resposta ao coronavirus).

 Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño 
de 2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e 
polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088.

 Regulamento (UE) núm. 2020/2094 do Consello, do 14 de decembro de 2020, polo 
que se establece un instrumento de recuperación da Unión Europea, para apoiar a recupe-
ración tras a crise da COVID-19.

 Regulamento (UE, Euratom) 2020/2093 do Consello, do 17 de decembro de 2020, 
polo que se establece o marco financeiro plurianual para o período 2021-2027.
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 Regulamento (UE) 2020/2021 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de de-
cembro de 2020, polo que se modifica o Regulamento (UE) núm. 1303/2013 no que res-
pecta aos recursos adicionais e as disposicións de execución co fin de prestar asistencia 
para favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas 
consecuencias sociais e para preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da eco-
nomía (React UE).

 Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia.

 Comunicación da Comisión (2020/C 91 I/01) do 19 de marzo de 2020. Marco tempo-
ral relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a respaldar a economía no contexto do 
actual gromo da COVID-19, e as súas modificacións.

 Marco Nacional Temporal relativo ás medidas de axuda destinadas a respaldar a 
economía no contexto do actual brote da COVID-19, en atención ao contido da Deci-
sión da Comisión Europea SA.56851 (2020/N), do 2 de abril de 2020, e as súas modifica-
cións.

 Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) de España e anexo, ratifi-
cado polo Consello de Europa na súa Decisión do 16 de xuño de 2021.

 Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban as medidas ur-
xentes para a modernización da Administración pública e para a execución do Plan de 
recuperación, transformación e resiliencia.

 Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos sub-
vencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020.

 Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os 
gastos subvencionables dos programas operativos do Feder para o período 2014-2020, 
modificada pola Orde HAC/114/2021, do 5 de febreiro.

 Orde HFP 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se regula o sistema de xestión do 
Plan de recuperación, transformación e resiliencia.
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 Orde HFP 1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento 
e formato da información a proporcionar polas entidades do sector público estatal, auto-
nómico e local para o seguimento do cumprimento dos fitos e obxectivos e de execución 
orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan de recuperación, transfor-
mación e resiliencia.

 Outras:

Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

3. Financiamento (artigo 3).

Importe total: 5.875.000 euros.

Fondo/programa operativo: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Taxa de cofinanciamento: 7,5 % pola Administración xeral do Estado, 17,5 % pola Xunta 
de Galicia e un 75 % polo fondo Feader.

Modalidade de financiamento:

Eixe:

Obxectivo temático:

Prioridade de investimento:

Obxectivo específico:

Campo de intervención:

Liña de actuación:

Aplicación orzamentaria: 14.04.712B.772.0.

Código de proxecto: 2016 00384.

Anualidades: 2022: 587.500 euros.

      2023: 587.500 euros.

      2024: 4.700.000 euros.

Tramitación anticipada:  Si  Non.
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4. Condición de beneficiario, requisitos que deben reunirse e excepcións, e res-
ponsabilidades (artigo 4).

4.a) Requisitos que deben reunir as empresas ou as persoas traballadoras autónomas 
solicitantes:

Unicamente poderán acollerse a estas axudas os seguintes beneficiarios:

a) Cooperativas agrarias titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro de Explo-
tacións Agrarias de Galicia.

b) Cooperativas agrarias con socios titulares de explotacións agrarias inscritos no Rexis-
tro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Deberán xustificar a necesidade e a viabilidade dos investimentos mediante a presenta-
ción dun estudo de viabilidade.

Permanecer na actividade durante 5 anos desde o pagamento da axuda.

4.b) Outras circunstancias, adicionais ás previstas no artigo 4, previstas en normas au-
tonómicas e estatais con rango de lei, e nas normas da Unión Europea, que impiden obter 
a condición de persoa ou entidade beneficiaria:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes:

4.c) Excepcións ás prohibicións previstas no artigo 4 que permiten obter a condición de 
empresa ou persoa traballadora autónoma beneficiaria:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes excepcións:

5. Gastos subvencionables (artigo 5).

5.a) Gastos que teñen a consideración de gastos subvencionables:

1. Serán subvencionables as actuacións relacionadas a continuación:

a) Reforma ou construción de instalacións que supoñan unha redución nos custos de 
produción ou un incremento da produtividade.
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b) A compra de terreos por un valor inferior ao 10 % do custo subvencionable.

c) Os investimentos inmateriais asociados á realización dos investimentos materiais 
enumerados, que poden comprender gastos xerais tales como honorarios dos técnicos que 
elaboren os proxectos de construción ou reforma, licenzas de software e outros permisos.

2. Os gastos xerais dos proxectos non poderán superar o custo subvencionable do 
investimento, establecéndose un máximo dun 3 % para a redacción do proxecto, dun 3 % 
para a dirección de obra e dun 3 % para o estudo de viabilidade ou plan empresarial.

3. Non se subvencionarán:

a) Os investimentos indicados no punto 1.a) que non dispoñan da licenza ou permiso 
administrativo, de ser o caso.

b) A compra de dereitos de produción agrícola, animais e plantas anuais e a súa plan-
tación.

c) Investimentos de simple substitución; maquinaria de segunda man.

d) Os custos de conservación e mantemento ou os derivados do funcionamento da ex-
plotación.

e) Os montes baixos de ciclo curto.

f) Maquinaria ou investimentos relacionados coa transformación ou coa comercialización.

g) Maquinaria e investimentos de carácter forestal.

h) O IVE e outros impostos.

i) As licenzas e taxas administrativas.

5.b) Posibilidade de compensar gastos subvencionables (só no caso de subvencións 
para financiar investimentos ou gastos de distinta natureza):

 Non.

 Si. Poderanse compensar os seguintes gastos subvencionables:
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Porcentaxe máxima que se permite compensar:

 Porcentaxe máxima:

 A porcentaxe máxima indicarase na resolución de concesión.

5.c) Custos indirectos:

 Non serán subvencionables.

 Serán subvencionables coas seguintes particularidades:

 Criterios de imputación e método de asignación:

 Fracción do custo total que se considera custo indirecto imputable á actividade 
subvencionada:

 Outras:

5.d) Prazo dentro do que deben realizarse os gastos subvencionables:

 Prazo: desde a terminación do prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de se-
tembro de 2024.

 A axuda solicitada debe supoñer un efecto incentivador para o proxecto ou actuación 
presentados (artigo 6. Regulamento UE núm. 651/2014 da Comisión).

5.e) Período durante o que se deben destinar os bens ao fin concreto: 5 anos desde o 
pagamento da axuda.

5.f) Regras en materia de amortización:

5.g) Subcontratación.

 Non se permite.

 Permítese nas seguintes condicións:

 Límite máximo:

 Outras:
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5.h) Outras particularidades:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Non terán a consideración de inicio dos traballos as seguintes actuacións:

 Outras:

6. Contía das subvencións (artigo 6).

6.a) Determinación do importe individualizado da subvención:

 Porcentaxe máxima: 60 %.

 Porcentaxe mínima: 40 %.

 Importe certo:

 Outra forma:

6.b) Particularidades:

 Obriga de financiar, por parte do beneficiario, unha porcentaxe mínima do investimen-
to ou da actuación subvencionable con cargo ao financiamento privado exento de calquera 
tipo de apoio público:

 Non.

 Si:

Porcentaxe mínima:

 Primas para determinados tipos de empresas ou pola colaboración entre distintos 
suxeitos:

 Límites da intensidade máxima da axuda:

 Outras:

O importe da axuda será do 40 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un 
máximo do 60 % en función da aplicación dos seguintes criterios:

• 10 % no caso dos investimentos relacionados con operacións en agricultura ecolóxica.

• 15 % en investimentos colectivos, cando o beneficiario é unha entidade procedente de 
fusión de cooperativas finalizada nos últimos 5 anos.
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• 10 % para investimentos en zonas con limitacións naturais u outras limitacións especí-
ficas, recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 1305/2013.

• 10 % no caso das operacións subvencionadas no marco das asociacións europeas de 
innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola.

Establécese un investimento mínimo subvencionable de 100.000 € e un máximo de 
5.000.000 €.

7. Criterios de valoración (artigo 7).

7.a) Criterios de valoración:

Criterio Parámetros Documentación Verificación sectorial Ponderación

1. Número de explotacións 
agrícolas asociadas

> 750 Solicitude Rexistro de explotacións 
agrarias de Galicia

4 puntos

De 151 a 750 3 puntos

De 31 a 150 2 puntos

De 6 a 30 1 puntos

De 0 a 5 0 puntos

2. Investimentos na explotación 
agrícola titularidade da entidade 
asociativa

Solicitude Rexistro de explotacións 
agrarias de Galicia

4 puntos

3. Atendendo ao importe neto da 
cifra de negocio (INCN)

0 € ≤ INCN ≤ 2.000.000 € Solicitude 1 punto

2.000.000 € < INCN ≤ 10.000.000 € 2 puntos

10.000.000 € < INCN < 25.000.000 € 3 puntos

4. Investimento localizado nunha 
zona de montaña tal e como se 
definen na medida 13 do PDR 
2014_2020

Solicitude 3 puntos

5. Órgano de goberno cunha 
porcentaxe de mulleres igual ou 
superior ao 50 %

Solicitude 2 puntos

6. Investimentos complementarios 
aos procesos produtivos das 
explotacións

Solicitude 2 puntos

7. Investimentos de aforro 
enerxético (>50 % do 
investimento elixible)

Solicitude 2 puntos

8. Investimentos en tecnoloxías 
novas e eficaces para reducir as 
emisións de CO2 e NH3:

Solicitude 2 puntos
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Criterio Parámetros Documentación Verificación sectorial Ponderación

9. Investimento localizado nunha 
zona distinta á de montaña con 
limitacións naturais significativas 
ou limitacións específicas tal e 
como se definen na medida 13 
do PDR 2014_2020

Solicitude 1 punto

10. Investimentos en proxectos 
innovadores

Solicitude 1 punto

11. Investimentos en proxectos de 
cooperación

Solicitude Concesión doutras 
axudas

1 punto

Para ser admisibles, as solicitudes deberán alcanzar unha puntuación mínima de 6 puntos.

7.b) Criterios de desempate:

No caso de empate utilizarase como criterio de desempate a maior puntuación obtida na 
orde de prelación que se indica a continuación referida ao número dos criterios indicados 
no punto anterior: 10-11-1-2-3-4-5-6-7-8-9.

8. Réxime de compatibilidade das subvencións (artigo 8).

8.a) Compatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mes-
ma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacio-
nal, da Unión Europea ou de organismos internacionais:

 Non.

 Si. Observacións ou motivacións sobre as normas ou as causas da compatibilidade: 
estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida 
coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/ou gastos, a excepción das 
axudas correspondentes a garantías para préstamos ou derivadas doutros instrumentos 
financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) 
nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Conforme iso, se para os mesmos investimentos se solicita ou concede un préstamo 
garantido e unha subvención non reembolsable, aplicaranse os límites seguintes:

a) A suma do importe da subvención non reembolsable máis o importe do equivalen-
te de subvención bruta (ESB) do préstamo, calculado conforme o Regulamento (UE) 
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nº 964/2014, non poderá sobrepasar as porcentaxes de axuda do investimento subvencio-
nable indicadas no anexo II do Regulamento (UE) nº 1305/2013.

b) A suma do importe do préstamo garantido máis o importe da subvención non reem-
bolsable non poderá superar o importe total do investimento subvencionable.

c) Non se poderá utilizar a subvención para reembolsar o importe do préstamo obtido e 
o importe do préstamo non se poderá destinar a prefinanciar unha subvención.

No caso de que supere os límites indicados nas letras a) e/ou b), procederase a reducir 
a subvención non reembolsable concedida na contía necesaria para manter os requisitos 
de compatiblidade citados.

8.b) O réxime aplicable será o seguinte:

8.b.1) Axudas de estado:

 Non.

 Si.

 Regulamento de minimis.

 Axudas notificadas á Comisión (as axudas notificaranse antes de aprobar as ba-
ses reguladoras. Os pagamentos quedan condicionados á autorización, expresa ou 
tácita, da Comisión Europea).

 Axudas outorgadas no marco temporal COVID-19.

 Axudas cubertas polo Regulamento xeral de exención por categorías.

8.b.2) Outras axudas: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). 
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

9. Particularidades relativas ao procedemento de aplicación (artigo 9).

9.a) Condicións específicas para o outorgamento de subvencións por contía superior á 
que se determina na convocatoria:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes:
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9.b) Outras particularidades relativas ao procedemento de aplicación:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Informe favorable previo do organismo intermedio sobre a ampliación de crédito.

 Outras:

10. Presentación de solicitudes (artigo 10).

10.a) Declaracións responsables adicionais que deben presentar as empresas ou as 
persoas traballadoras autónomas solicitantes:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes:

 Compromiso de conceder os dereitos e accesos necesarios para garantir que a 
Comisión Europea, a OLAF, o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea e as 
autoridades nacionais exerzan as súas competencias de control.

 Compromiso de prever medidas para cumprir a etiquetaxe verde segundo o previs-
to no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de 
febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia.

 Compromiso de prever medidas para cumprir a etiquetaxe dixital segundo o previs-
to no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de 
febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia.

 Outras:

10.b) Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes.

10.c) Particularidades relativas ao réxime de presentación de solicitudes:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Presentación específica na oficina virtual do órgano convocante:

 Guía para a presentación de solicitudes: (ligazón).

 Outras:
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11. Documentación complementaria (artigo 11).

11.a) Requisitos relativos á memoria da actuación:

O contido mínimo da memoria é:

i. O investimento colectivo para realizar.

ii. O número de explotacións socias.

iii. Localización onde se realizará o investimento (en explotación titularidade da entidade 
asociativa ou ben en explotación dos seus socios). Referencia catastral das parcelas onde 
se realizará o investimento.

iv. Orientacións produtivas actuais e orientacións produtivas dos novos investimentos.

v. Se a entidade procede ou non de fusión de cooperativas e enumeración destas, se é 
o caso.

vi. Se o investimento se realizará ou non en zonas incluídas en Rede Natura 2000.

vii. Se o investimento supón ou non un aforro enerxético.

viii. Se son investimentos en tecnoloxías novas e eficaces para reducir as emisións 
de CO2 e NH3.

11.b) Documentación complementaria adicional que deben presentar as empresas ou 
as persoas traballadoras autónomas solicitantes:

 Non se establece.

 Establécese a seguinte:

 Anexo normalizado de comprobación de datos de terceiras persoas (anexo VI).

 Outra:

i. Acreditación da persoa representante legal da súa representación (se é o caso).

ii. Estatutos.

iii. Anexo V: certificación de acordo de solicitude de subvención da entidade solicitante.

iv. Escritura de constitución e inscrición rexistral.
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v. Balance e contas de resultados da empresa. As pemes deben achegar os do último 
exercicio, as non pemes os dos dous últimos exercicios.

vi. Certificación das explotacións agrarias asociadas participantes nos investimentos. 
Identificarase o NIF e mais o nome do titular da explotación.

vii. Tres orzamentos. As ofertas presentadas deberán cumprir os seguintes requisitos:

• Deberán proceder de empresas que teñan como obxecto social a fabricación ou sub-
ministración dos bens ou servizos incluídos na oferta, salvo a compra de terreos.

• Non poderán proceder de empresas vinculadas entre elas nin co solicitante, nos ter-
mos establecidos na lexislación de contratos do sector público.

• Deberán incluír como mínimo o NIF, nome e enderezo da empresa oferente, o nome 
ou razón social da empresa solicitante da axuda, a data de expedición e unha descrición 
detallada dos conceptos ofertados. Para que a descrición dos conceptos se considere 
detallada deberá incluír, no caso de obra civil e instalacións, a relación pormenorizada e 
cuantificada das unidades de obra que inclúe, no caso de subministración de maquinaria e 
equipamentos, a súa marca, modelo, así como características técnicas.

Non se considerarán admisibles as ofertas presentadas que non reúnan estes requisi-
tos, o que poderá dar lugar á exclusión como subvencionable do gasto xustificado con esa 
oferta. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficiencia 
e economía e debe xustificarse expresamente nunha memoria a elección, baseada nos 
criterios sinalados, cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. No caso de 
non ser así, considerarase como importe máximo subvencionable para ese concepto o 
correspondente á proposta económica máis vantaxosa.

viii. Certificación por parte da entidade solicitante en que consten os nomes, sexo e data 
de elección das persoas que compoñen o seu órgano de goberno.

ix. No caso de investimentos en obra civil:

• Proxecto visado (en soporte dixital) elaborado por técnico ou equipo técnico competen-
te (polo menos deberá formar parte un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrícola ou 
grao universitario equivalente).

• Xustificación documental da dispoñibilidade da licenza de obras.
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• No caso de novas construcións, deberase acreditar a dispoñibilidade do terreo ou re-
cinto en que se van realizar os investimentos.

x. No caso de proxectos innovadores recoñecidos no marco da Asociación Europea 
para a Innovación, debe achegarse certificado acreditativo da unidade responsable corres-
pondente.

xi. No caso de investimentos relacionadas con operacións en agricultura ecolóxica, cer-
tificado do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica.

xii. Estudo de viabilidade técnico-económica elaborado por técnico ou equipo técnico 
competente (polo menos deberá formar parte un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico 
agrícola ou grao universitario equivalente) que deberá incluír:

• Unha descrición da situación inicial da explotación agrícola, con indicación das fases e 
obxectivos concretos de desenvolvemento das actividades da nova explotación.

• Un análise de mercado (con matriz dafo).

• Unha descrición da situación final unha vez levado a cabo o plan de empresa.

• Información pormenorizada sobre os investimentos para realizar e prazos (ingresos, 
gastos, investimento, financiamento, balance, conta de resultados e tesouraría), en que:

i. Se indiquen as melloras para realizar.

ii. Se estableza unha valoración do seu impacto sobre o cambio climático (emisións de 
gases efecto invernadoiro, capacidade de adaptación).

iii. Se inclúan as medidas de aforro e eficiencia enerxética, consumo eficiente de 
auga, etc.

iv. En que figure un estudo de impacto ambiental, no caso de que a normativa europea, 
estatal o autonómica así o exixa, e que preste especial atención aos posibles impactos nas 
zonas incluídas en Rede Natura 2000.

• Información pormenorizada sobre formación, asesoramento ou calquera outra medida 
necesaria para desenvolver as actividades da explotación agrícola, incluídas as relaciona-
das coa sustentabilidade ambiental e a eficiencia dos recursos.

• Anexo VI . Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas.
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11.c) Particularidades relativas á presentación da documentación complementaria:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Documentos que se consideran relevantes:

 Outras:

12. Comprobación de datos (artigo 12).

12.a) Consultas automáticas adicionais que realizará a Administración agás que exista 
oposición da empresa ou da persoa autónoma solicitante:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes:

 Rexistro de Titularidades Reais creado pola Orde JUS/319/2018. Este rexistro ce-
derá información ao Sistema de Fondos Europeos, segundo as previsións contidas 
na normativa europea e nacional que resulte de aplicación.

 Outras bases de datos administrativas que informen sobre titularidades reais. Es-
tes sistemas cederán información ao Sistema de Fondos Europeos, segundo as pre-
visións contidas na normativa europea e nacional que resulte de aplicación.

 Outras:

Concesións de subvencións e axudas.
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.
Comprobación do DNI/NIE e do título oficial universitario da rama agraria no caso de 
terceiras persoas.

12.b) Particularidades relativas á comprobación de datos por parte da Administración:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Autorización da persoa solicitante para que o organismo intermedio do progra-
ma operativo consulte a información da Administración pública competente relativa á 
obriga de manter a actividade e/ou o emprego.

 Aceptación da cesión de datos entre as administracións públicas implicadas para 
dar cumprimento ao previsto na normativa europea que resulte de aplicación e de 
conformidade coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 Outras:
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13. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude, notifica-
cións e publicacións (artigos 14, 21 e 24).

13.a) Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude.

 Non se establecen.

 Establécense os seguintes:

 Presentación específica na oficina virtual do órgano convocante:

 Outros:

13.b) Notificacións e publicacións.

 Lugar de publicación dos actos administrativos (distinto do DOG): páxina web, oficina 
virtual, etc.

 Sistema específico para as notificacións complementarias electrónicas (distinto de 
Notifica.gal):

 Medio para a publicidade das subvencións concedidas, individualmente considera-
das, de importe inferior a 3.000 €:

 Outras peculiaridades:

14. Órganos competentes (artigos 15 a 17).

14.a) Órgano instrutor: Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario.

 Outras funcións:

14.b) Órgano competente para resolver: Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e In-
dustrias Agroalimentarias.

Natureza da súa actuación:

 No uso das competencias atribuídas por:

 Por delegación de: a persoa titular da Consellería do Medio Rural, en virtude da Orde 
da Consellería do Medio Rural do 17 de novembro de 2015.

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51440

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

14.c) Comisión de Valoración.

14.c.1) Composición:

Presidencia: persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias.

Vogalías: 2 persoas dependentes do Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario.

Secretaría: persoa funcionaria do Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario con 
categoría non inferior a xefe de negociado.

14.c.2) Outras funcións:

14.d) Outras funcións para desempeñar por órganos ou unidades distintos dos anteriores:

14.e) Particularidades relativas aos órganos competentes, ao proceso de avaliación ou 
á proposta da resolución:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

15. Resolución (artigo18):

15.a) Prazo máximo de resolución do procedemento: catro meses contados a partir da 
data de remate do prazo de solicitude.

15.b) Particularidades relativas á resolución:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 A resolución de concesión das axudas de minimis informará do importe do equiva-
lente da subvención bruta.

 A resolución de concesión queda condicionada á verificación das seguintes cir-
cunstancias:

 Compromiso indicado no punto 10.a) do cadro de especificacións relativo á 
concesión dos dereitos e accesos necesarios para a execución das competencias 
de control.

 Outras circunstancias condicionantes:

 Outras:
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16. Réxime de recursos (artigo 19).

16.a) Órgano xurisdicional contencioso-administrativo con sede en: Sala do Contencio-
so-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

16.b) Particularidades relativas ao réxime de recursos:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

17. Modificación da resolución de concesión (artigo 25).

17.a) A empresa ou a persoa traballadora autónoma beneficiaria da subvención pode 
instar do órgano concedente a iniciación do procedemento para modificar a resolución de 
concesión:

 Non.

 Si.

17.b) A modificación das resolucións de concesión poderá consistir en: cambio dos in-
vestimentos aprobados ou na ampliación do prazo de execución.

17.c) O prazo para presentar as solicitudes de modificación será o seguinte: cunha an-
terioridade de polo menos 2 meses antes de que finalice o prazo de execución.

17.d) Particularidades relativas ao réxime de modificación da resolución:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

A autorización destes cambios será anterior á súa execución. Isto supón que os xustifi-
cantes do gasto e do pagamento destes novos investimentos autorizados deberán ter data 
posterior á devandita autorización. Estes cambios sobre os investimentos deberán ser au-
torizados pola Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por 
delegación da persoa titular da Consellería do Medio Rural.

O prazo para resolver estes cambios será de 1 mes. Se transcorrido o prazo para ditar 
a correspondente autorización esta non se producise, o beneficiario entenderá denegada 
a súa petición de cambio de investimento.
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Os cambios nos investimentos que non supoñan cambio na tipoloxía do investimento 
serán validados na certificación. Neste caso, o importe certificado será o mesmo que o 
aprobado, de ser menor, recalcularase o importe á baixa.

Para a modificación da resolución non poderán ser tidos en conta requisitos ou circuns-
tancias que debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución tiveron lugar con 
posterioridade a ela.

A Consellería poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren 
nela se deduza a existencia dun erro material, de feito ou aritmético.

18. Obrigas das empresas ou das persoas traballadoras autónomas beneficiarias 
(artigo 26).

18.a) Requisitos de comunicación do financiamento público do proxecto:

 As accións de información e comunicación contarán co emblema da Unión Europea 
e a referencia ao fondo europeo que financia a actuación.

 Nos lugares de realización da actuación informarase do apoio dos fondos a través 
dun cartel dun tamaño mínimo de A3 nun lugar destacado e visible.

 Informar a través da páxina web, no caso de dispoñer dela, sobre o proxecto e a axu-
da financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación 
financiada.

 Exhibir de forma correcta e destacada o emblema da UE cunha declaración de fi-
nanciamento adecuada que indique «financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU», 
xunto co logo do PRTR dispoñible na ligazón https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual, en particular, cando promovan accións e os seus resultados facilitarán información 
coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios 
de comunicación e o público.

 Outros:

Conforme o establecido no Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, 
do 17 de xullo de 2014, pola que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento 

C
V

E
-D

O
G

: l
11

rjb
j5

-p
pu

6-
i8

v2
-fe

p2
-7

aa
lo

ea
b5

m
v0



DOG Núm. 184 Martes, 27 de setembro de 2022 Páx. 51443

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

(UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvol-
vemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e 
a súa posterior modificación mediante o Regulamento de execución (UE) nº 669/2016 da 
Comisión, do 28 de abril de 2016, o beneficiario das axudas deberá cumprir coa normativa 
sobre información e publicidade das axudas do Feader indicadas no anexo III do referido 
regulamento. Así:

• En todas as actividades de información e comunicación que se desenvolvan, o benefi-
ciario deberá recoñecer o apoio do Feader mostrando:

– O emblema da Unión.

– Unha referencia á axuda do Feader.

• Durante a realización da operación, o beneficiario informará o público da axuda obtida 
do Feader, da seguinte forma:

– Presentando no sitio web do beneficiario para uso profesional, no caso de que exista 
tal sitio, unha breve descrición da operación cando poida establecerse un vínculo entre o 
obxecto do sitio web e a axuda prestada pola operación, en proporción ao nivel de axuda 
cos seus obxectivos e resultados e destacando a axuda financeira da Unión.

– No caso de operacións que reciban unha axuda pública total superior a 50.000 €, colo-
cando polo menos un panel (dun tamaño mínimo A3) ou unha placa con información sobre 
o proxecto, nun lugar ben visible para o público, onde se destaque a axuda financeira re-
cibida da Unión, así como a bandeira europea e o lema Feader: «Europa inviste no rural», 
nun lugar ben visible para o público.

– No caso de que a persoa solicitante se beneficie dunha axuda pública total superior a 
500.000 €, deberá colocar, nun lugar visible para o público, un cartel temporal de tamaño 
significativo relativo ás operacións financiadas. Posteriormente, o beneficiario colocará, 
nun lugar ben visible para o público, un cartel ou placa permanente de tamaño significativo 
no prazo de tres meses a partir da conclusión da operación financiada.

Os carteis, paneis, placas e sitios web levarán unha descrición do proxecto ou da ope-
ración, e os elementos (bandeira europea e lema Feader) ocuparán como mínimo o 25 % 
do cartel, placa ou páxina web.
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18.b) Outras obrigas e condicións específicas:

 Non se establecen.

 Establécense as seguintes:

 Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da activida-
de, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores 
de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) 
núm. 1304/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que 
se refire o anexo I do devandito Regulamento, modificado polo Regulamento 
(UE, Euratom) núm. 2018/1046.

Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inme-
diatamente anterior ao inicio da vinculación do/da participante coa actuación sub-
vencionada, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao 
período comprendido entre o día posterior ao da finalización da súa vinculación coa 
operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspon-
dente subvención.

A Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que 
finalice a vinculación do/da participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade 
de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regu-
lamento.

 Facilitar a información necesaria relativa ao desenvolvemento da activida-
de, que permita cumprir os requisitos de información a través de indicadores 
de produtividade e resultados enumerados no artigo 6 do Regulamento (UE) 
núm. 1301/2013, e presentar os indicadores de produtividade e resultado a que 
se refire o anexo I do devandito regulamento, modificado polo Regulamento (UE, Eu-
ratom) núm. 2018/1046.

 Conservar os libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos de-
bidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial apli-
cable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da apli-
cación dos fondos recibidos durante un mínimo de 5 anos a partir da recepción do 
último pagamento.

 Outras:
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19. Xustificación e pagamento (artigos 27 e 28).

19.a) A modalidade de pagamento será a seguinte:

 Pagamento do 100 % do importe da subvención.

 Pagamento fraccionado, mediante pagamentos á conta.

Garantías:

 Non se establecen.

 Si se establecen, nos seguintes termos:

Forma:

Contía:

Órgano en cuxo favor constituír:

Procedemento de cancelación:

19.b) Pagamento anticipado.

Condicións para que as empresas ou as persoas autónomas beneficiarias poidan so-
licitar esta forma de pagamento: o prazo para solicitar un anticipo será dun mes desde a 
concesión da axuda.

Documentación que debe xuntarse coa solicitude de anticipo: xustificante da Caixa Xe-
ral de Depósitos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Porcentaxe de anticipo prevista (máxima do 80 %): 50 %.

Garantías:

 Non se establecen.

 Si se establecen, nos seguintes termos:

Forma: a garantía constituirase mediante seguro de caución prestado por entidade ase-
guradora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía re-
cíproca que deberá alcanzar como mínimo ata os dous meses seguintes á finalización do 
prazo de xustificación.
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As garantías deberán constituírse na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia ou nas súas sucursais.

Contía: 100 % do importe solicitado.

Órgano en cuxo favor constituír: Consellería do Medio Rural.

Procedemento de cancelación: artigo 71 do 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.

Secuencia do pagamento anticipado:

Núm. 
pagamento

Importe ou 
porcentaxe de 

pagamento

Momento ou data 
de pagamento

Prazo de xustificación 
do pagamento

Importe ou porcentaxe 
xustificada de pagamentos 

anteriores

...

19.c) Peculiaridades relativas ao réxime de pagamentos:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Presentación específica da solicitude de pagamento na oficina virtual do órgano 
convocante:

 Outras:

19.d) Prazo de presentación da solicitude de pagamento: ata o 30 de setembro de 2024.

19.e) Documentación xustificativa adicional que deberá presentar a empresa ou persoa 
traballadora autónoma beneficiaria:

 Non se establece.

 Establécese a seguinte:

 Método OCS:

 Documentación xustificativa da implantación do método.
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 Conta xustificativa simplificada:

 Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
na concesión da subvención, en que se indiquen as actividades realizadas e dos 
resultados obtidos, así como acreditar, se é o caso, o disposto no artigo 29.3 da 
Lei de subvencións de Galicia.

 Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identifica-
ción do acredor e do documento, o seu importe, a data de emisión e a data de 
pagamento. No caso de que a subvención se outorgue de acordo cun orzamento 
estimado, indicaranse as desviacións producidas.

 Detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subven-
cionada, en que se indique o importe e a súa procedencia.

 Carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así 
como dos xuros derivados destes.

 Anexo normalizado de comprobación de datos de terceiras persoas.

 Outra:

Licenza ou permiso administrativo, de ser o caso.

19.f) Particularidades relativas ao réxime de xustificación da subvención:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

 Guía para a xustificación (ligazón).

 Documentos que se consideran relevantes:

 Requisitos específicos da memoria xustificativa da actuación:

 Requisitos específicos da memoria xustificativa económica:

 Outras:
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20. Perda do dereito á subvención e reintegro (artigo 29).

Particularidades relativas ao réxime de reintegro da subvención:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

1. A Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias será a res-
ponsable de efectuar os controis en aplicación da normativa comunitaria establecida no 
Regulamento (UE) 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa 
o Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao 
sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos 
pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á 
axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade, e no Regulamento (UE) 809/2014 
da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación 
do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refi-
re ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a 
condicionalidade e a modificación realizada ao mesmo, polo Regulamento de execución 
(UE) 2017/1242 da Comisión, do 10 de xullo de 2017.

En todo caso, os controis levaranse a cabo tendo en conta o Plan galego de controis 
Feader das medidas non establecidas no ámbito do sistema integrado para o perío-
do 2014-2020.

2. Os incumprimentos poderán derivar nos seguintes tipos de penalizacións:

a. Redución: diferenza entre o importe da solicitude de pagamento e o importe determi-
nado ou admisible tras os controis.

b. Sanción: penalización que se aplica ao importe determinado ou admisible tras os 
controis.

c. Exclusión da axuda e, en determinados casos, do dereito para participar na mesma 
medida ou liña de axudas.

Os pagamentos calcúlanse sobre a base do que se considera elixible durante os con-
trois administrativos.
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Cada unidade xestora determinará:

a. O importe que se pode conceder ao beneficiario en función da solicitude de paga-
mento e a decisión de concesión. Para ese efecto, tomarase en consideración a suma dos 
importes de gastos que o beneficiario presenta como xustificación da operación aprobada. 
No caso de que o importe da solicitude de pagamento sexa superior ao aprobado, axusta-
rase ao límite concedido.

b. O importe que se pode conceder ao beneficiario despois de controlar a elixibilidade 
dos gastos que o beneficiario presenta como xustificación da operación aprobada, median-
te control administrativo ou sobre o terreo.

A cantidade para pagar ao beneficiario será a definida no importe b. Cando o importe 
para supera ao importe b en máis dun 10 %, a cantidade para pagar é igual ao importe b 
menos a diferenza entre os dous importes, con todo nunca irá máis aló do importe solici-
tado.

3. Non se aplicará ningunha redución, sanción ou exclusión nos seguintes supostos:

a. Cando o incumprimento obedeza a causas de forza maior.

b. Cando o incumprimento obedeza a erros obvios.

c. Cando o incumprimento obedeza a un erro da autoridade competente ou doutra auto-
ridade, e se á persoa afectada por sanción administrativa non lle era posible detectar o erro.

d. Cando o interesado poida demostrar de forma satisfactoria para autoridade compe-
tente que non é responsable do incumprimento dos seus deberes ou se a autoridade com-
petente adquire doutro xeito a convicción de que o interesado non é responsable.

e. Cando o incumprimento sexa de carácter menor, segundo defina a Comisión.

f. Outros casos en que a imposición dunha sanción non sexa acomodada, segundo 
defina a Comisión.

4. Antes do pagamento das axudas, as persoas beneficiarias deberán acreditar de novo 
a xustificación de estar ao día nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social e de que 
non teñen ningunha débeda pendente de pagamento coa Administración da Comunidade 
Autónoma.
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5. Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, aos beneficiarios destas axudas 
seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei xeral 
de subvencións e nos artigos 50 a 68 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia.

21. Réxime de control (artigo 31).

Particularidades relativas ao réxime de control da subvención:

 Non se establecen peculiaridades.

 Establécense as seguintes peculiaridades:

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude 
ou irregularidade en relación cos proxectos financiados con cargo a fondos procedentes 
da Unión Europea, como é o caso, poderá poñer os devanditos feitos en coñecemento do 
Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administra-
ción do Estado, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado 
servizo, a través da canle habilitada na web https://www.conselleriadefacenda.gal/areas-
tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/sn-
ca-olaf. Sen prexuízo, tamén poderá empregar a canle de denuncias sobre irregularidades 
ou condutas de fraude que terá a súa sede no Sistema Integrado de Atención á Cidadanía 
(SIACI) (https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania).

22. Entrada en vigor:

O día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS 
EN COMÚN EN RÉXIME ASOCIATIVO EN GALICIA

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

MR323C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

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

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO PARROQUIA

LUGAR LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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 ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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 SIXPAC DA/DAS PARCELA/S ONDE SE REALIZARÁN OS INVESTIMENTOS

PROVINCIA            CONCELLO AGREGADO ZONA POLÍGONO PARCELA +

-

-

-

-

-

-
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ANEXO II 
(continuación)

CARACTERÍSTICAS DA ENTIDADE SOLICITANTE

Tipo

Procede de fusión finalizada nos últimos 5 anos naturais Data de fusión:

Investimentos na explotación agrícola titularidade da entidade asociativa

Investimento en proxecto innovador

Investimento en proxecto de cooperación

Investimento en tecnoloxías novas e eficaces para reducir as emisións de CO2 e NH3

Investimento relacionados con operacións en agricultura ecolóxica

Responsabilidade

Porcentaxe de mulleres que integran o consello reitor da entidade

Número de traballadores

Volume de negocio (€)

Balance xeral (€)

DATOS ECONÓMICOS (cubrir onde proceda)

PEQUENA E MEDIANA EMPRESA (PEME) EMPRESA INTERMEDIA

Último exercicio Último exercicio Penúltimo exercicio

Patrimonio neto Patrimonio neto

Capital social Importe pasivo (corrente + 
non corrente)

Resultado exercicios 
anteriores (perdas 
acumuladas)

Resultado de explotación

Amortización de 
inmovilizado

Provisións

Fondos propios Deterioración de valor

Gastos financeiros

Ingresos financeiros

RESUMO DOS GASTOS E INVESTIMENTOS

CONCEPTO SUBVENCIONABLE ORZAMENTO PREVISTO

CONSTRUCIÓNS

REFORMAS

ADQUISICIÓN DE TERREOS

GASTOS XERAIS

TOTAL

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

A PERSONA 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 ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMO IMPORTE

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:

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

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

3. A veracidade de todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan. 

4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, agás as 

establecidas no punto 4.c) do cadro de especificacións. 

5. Non estar incursa 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. Asumir a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga de comunicar ao órgano 

xestor os casos de sospeita de fraude. 

8. Cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións e contratación 

pública, cando proceda. 

9. Que                                      ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) núm. 651/2014, 

do 17 de xuño de 2014, da Comisión. 

10. Non estar suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e 

incompatible co mercado común. 

11. Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos da actuación para a cal se solicita a axuda. 

12. Manter un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos 

subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre os gastos 

financiados con este tipo de fondos de recuperación. 

13. Conservar toda a documentación relativa a esta subvención segundo o establecido nos regulamentos de aplicación aos fondos que financian 

a axuda concedida durante o período indicado no artigo 26.c). 

14. Estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de 

Galicia e coa Seguridade Social 

15. No caso de persoas traballadoras autónomas, estar de alta no réxime da Seguridade Social correspondente (no RETA ou no de traballadores 

por conta propia do réxime de traballadores do mar). 

16. A actividade que se vai subvencionar non causa un prexuízo significativo (do no significant harm) aos obxectivos ambientais nos termos do 

artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun 

marco para facilitar os investimentos sustentables e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088 e restante normativa de aplicación.

pode non pode

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo V. Certificación de acordo de solicitude de subvención da entidade solicitante

Anexo VI. Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas

Memoria da actuación

Documentación acreditativa da súa válida constitución e do poder de representación das persoas representantes

Documentación acreditativa da participación da persoa traballadora autónoma societaria en máis dun 25 % da entidade

Anexo normalizado de comprobación de datos de terceiras persoas

Certificación das explotacións agrarias socias participantes nos investimentos

Tres orzamentos

Certificación por parte da entidade solicitante na que consten os nomes, sexo e data de elección das persoas que compoñen o seu órgano 
de goberno
Proxecto visado (en soporte dixital) elaborado por técnico ou equipo técnico competente, no caso de investimentos en obra civil (polo 
menos deberá formar parte un enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico agrícola ou grao universitario equivalente)
Xustificación documental da dispoñibilidade de licenza de obras, no caso de investimentos en obra civil

Xustificación documental da dispoñibilidade do terreo, no caso de novas construcións

Certificado acreditativo da unidade responsable correspondente, no caso de proxectos innovadores recoñecidos no marco da Asociación 
Europea para a Innovación
Certificado do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, no caso de investimentos relacionados con operacións de agricultura ecolóxica

Estudo de viabilidade técnico-económica

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Acreditación da persoa representante legal da súa representación (se é o caso)

Estatutos

Escritura de constitución e inscripción rexistral

Balance e conta de resultados da empresa. As pemes deben achegar os do último 
exercicio, as empresas intermedias os dos dous últimos exercicios

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma

Constitución, estatutos e administradores, no caso de solicitantes inscritos no Rexistro Mercantil

Concesións de subvencións e axudas

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
a) A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a 
consulta, deberá achegar o documento correspondente. 

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Domicilio fiscal da entidade solicitante SI NON

Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT SI NON

Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da empresa solicitante SI NON

b) A persoa solicitante autoriza as seguintes consultas específicas sinaladas no punto 12.b) do cadro de 
especificacións:

AUTORIZO A 
CONSULTA

A cesión de datos entre as administracións públicas implicadas para dar cumprimento ao previsto na normativa europea 
que resulte de aplicación e de conformidade coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais 
e garantía dos dereitos dixitais

SI NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural.  Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Tramitar esta subvención, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude 
para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o 
estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada 
para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas 
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 
9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 
17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Persoas destinatarias dos 
datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 14 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e 
equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do 
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR323C).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DA AXUDA 

MR323C – AXUDAS PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS EN COMÚN EN RÉXIME ASOCIATIVO EN GALICIA 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSONA 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 ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMO IMPORTE

TIPO DE XUSTIFICACIÓN:
Ordinaria

Simplificada

Opcións de custos simplificados

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención 

A copia do material onde se aprecie que se cumpriu a obrigatoriedade de comunicación do financiamento público citada no artigo 26.h) das 
bases
Memoria económica xustificativa cos aspectos recollidos no artigo 48.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro

Licenza ou permiso administrativo, de ser o caso

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT SI NON
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ANEXO III 
(continuacióni)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural.  Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Tramitar esta subvención, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude 
para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o 
estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada 
para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas 
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 
9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 
17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Persoas destinatarias dos 
datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PRINCIPIOS TRANSVERSAIS PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
E RESILIENCIA (PRTR)  

MR323C – AXUDAS PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS EN COMÚN EN RÉXIME ASOCIATIVO EN GALICIA

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

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS DA LIÑA DE ACCIÓN (ACTUALIZACIÓN/ACTIVIDADE/TAREFA)
IDENTIFICADOR DESCRICIÓN

DATOS DO PROXECTO

COMPOÑENTE MEDIDA
CONTRIBUCIÓN Á TRANSICIÓN 
ECOLÓXICA

CONTRIBUCIÓN Á TRANSFORMACIÓN 
DIXITAL

LOCALIZADOR NOME

DESCRICIÓN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Na condición de beneficiaria/o de axudas financiadas con recursos procedentes do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR), 
que participa no desenvolvemento das actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos definidos na compoñente que se indica no 
punto anterior, manifesto o meu/noso compromiso cos estándares máis exixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e 
morais, adoptando as medidas necesarias para prever e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, e comunicareillas, se é o 
caso, ás autoridades que proceda os incumprimentos observados. 
  
Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, declaro o meu/noso compromiso de respectar os principios de economía circular e evitar os 
impactos negativos no ambiente (DNSH polas súas siglas en inglés Do no significant harm) na execución das actuacións levadas a cabo no marco 
do devandito plan, e manifesto que non incorre un dobre financiamento e que, se é o caso, non me/nos consta risco de incompatiblidade co 
réxime de axudas do Estado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO V

CERTIFICACIÓN DO ACORDO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CERTIFICA

Que o consello reitor desta entidade, reunido en 

o día   , acordou: 

- Solicitar a subvención que corresponda, de acordo co establecido na liña de axuda descritas nesta orde. 

- Autorizar a          , con NIF        , 

como a persoa encargada de realizar os trámites necesarios para a solicitude e xestión destas axudas. 

- Aprobar a realización dos investimentos que se citan a seguir:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de
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ANEXO VI

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS 
MR323C – AXUDAS PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS EN COMÚN EN RÉXIME ASOCIATIVO EN GALICIA

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta 
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E NIF

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás 

administracións públicas
SINATURA

APELIDOS OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE 
TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO DA RAMA 
AGRARIA

DNI/NIE 
TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO DA RAMA 
AGRARIA

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural.  Secretaría Xeral Técnica

Finalidades do tratamento
Tramitar esta subvención, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a 
cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de 
cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao 
responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei 
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos 
preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información 
pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración 
dixital de Galicia.

Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o 
consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de protección de datos e máis 
información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Lugar e data

, de de
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