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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería dO MedIO rural

ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras 
das subvencións ás organizacións profesionais agrarias para actividades de 
interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

A Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego, recoñece o papel que as orga-
nizacións profesionais agrarias cumpren na vertebración social e profesional do sector pri-
mario. A súa achega para articular mecanismos eficaces de participación directa do sector 
agrario coa Administración, asegurando a presenza dos intereses dos produtores agrarios 
nos procesos de avaliación e decisión das políticas agrarias, así como o constante traballo 
a prol dunha garantía de rendas dignas para os agricultores e da mellora da calidade de 
vida no medio rural contribuíron ao recoñecemento por parte dos poderes públicos da súa 
lexítima representatividade como interlocutores sociais no eido agrario e mesmo tamén 
pola sociedade civil como entidades representativas do sector agrario de Galicia.

En concordancia con esa función vertebradora do conxunto social do medio rural, cóm-
pre artellar medidas de apoio institucional ás organizacións profesionais agrarias. Esta 
orde establece o marco regulador das subvencións ás organizacións representativas do 
sector agrario en Galicia co obxectivo de fortalecer a súa implantación e consolidación.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece o réxime xeral de 
concesión de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dispón 
no seu artigo 14 que, con carácter previo á disposición dos créditos, os órganos conce-
dentes establecerán as bases reguladoras aplicables ás subvencións. Esta orde adáptase 
a esa normativa, tendo en conta en todo caso os principios recollidos no artigo 5.2 da de-
vandita lei.

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:
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CAPÍTULO I 
Bases reguladoras

Artigo 1. Obxecto e finalidade

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, 
en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, da Consellería do Medio Rural con cargo 
aos seus orzamentos, ás organizacións profesionais agrarias para actividades de interese 
agrario (procedemento MR321A).

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización 
de actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profe-
sionais agrarias legalmente constituídas e con implantación en Galicia e dos agricultores 
galegos en xeral.

Artigo 2. Beneficiarios

Serán beneficiarias as organizacións profesionais agrarias legalmente constituídas en 
Galicia que concorreron ás eleccións a cámaras agrarias que tiveron lugar o 26 de maio de 
2002 segundo o recollido na disposición transitoria única da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do 
Consello Agrario Galego.

Artigo 3. Requisitos dos beneficiarios

Con carácter xeral, e de conformidade co establecido polos números 2 e 3 do artigo 13 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e polo artigo 10.2 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non poderán obter a condición de beneficiarias 
das axudas reguladas nesta orde as persoas ou entidades nas cales concorra algunha das 
circunstancias seguintes:

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

b) Solicitar a declaración de concurso, ter sido declaradas insolventes en calquera pro-
cedemento, acharse declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un con-
venio, estar suxeitas á intervención xudicial ou ter sido inhabilitadas conforme a Lei con-
cursal sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do 
concurso.
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c) Ter dado lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de 
calquera contrato asinado coa Administración.

d) Estar incursos os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que teñan 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 impostas polas disposicións vixentes. Tampouco poderán obter a condición de be-
neficiarios destas axudas aqueles que teñan débedas en período executivo de calquera 
outro ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia.

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 determinen.

h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subven-
cións segundo a Lei xeral de subvencións ou a Lei xeral tributaria.

Artigo 4. Actividades subvencionables

1. Serán obxecto de subvención os custos derivados das seguintes actividades realiza-
das ao longo do ano 2017:

a) Funcións e actuacións que lles son propias conforme a normativa legal.

b) Funcións ordinarias de xestión interna das organizacións profesionais agrarias e das 
asociacións de interese agrario.

c) Representación perante as institucións.

d) Participación nos órganos colexiados, comisións ou mesas sectoriais que, para a 
defensa dos intereses dos seus representantes, foron constituídos pola Administración ga-
lega.

e) Formación dos asociados e dos seus familiares en actividades agrarias ou no sector 
agroalimentario.
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f) Impulso do asociacionismo agrario.

2. A determinación dos gastos subvencionables axustarase ao disposto no artigo 29 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Particularmente, de acordo co recollido no artigo 29 da Lei 9/2007, cando o importe 
do investimento subvencionable supere as contías establecidas no Real decreto lexislati-
vo 3/2011, do 14 de novembro, de contratos do sector público para o contrato menor, o be-
neficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter 
previo á contratación do compromiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do 
ben, agás nos casos en que polas especiais características non exista no mercado sufi-
ciente número de entidades que as realicen, presten ou subministren.

A elección destas ofertas realizarase conforme criterios de eficiencia e economía e de-
berá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta 
económica máis vantaxosa. 

3. O IVE será subvencionable se concorren as circunstancias previstas no artigo 29.9 da 
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Artigo 5. Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través 
do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requi-
riráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, 
considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Non serán admitidas a trámite as solicitudes que se presenten fóra do prazo esta-
blecido nesta convocatoria e resolverase a súa inadmisión, que deberá ser notificada aos 
interesados nos termos previstos no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
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Artigo 6. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar durante 
a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electronicamente accedendo 
á carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de 
Galicia.

Artigo 7. Tramitación e resolución das axudas

1. O Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario da Subdirección Xeral de Ex-
plotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural instruirá os expedientes, realizando de 
oficio cantas actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e com-
probación dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.

Se a solicitude de axuda non reúne os requisitos previstos, ou non se presenta cos 
documentos preceptivos, requirirase para que, no prazo de dez días, emende a falta ou 
presente os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, se conside-
rará que desiste da súa petición, logo da correspondente resolución, de conformidade co 
disposto nos artigos 68.1 e 21.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

2. Unha vez que o Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario verifique o cumpri-
mento dos requisitos para a concesión da axuda, o órgano colexiado elaborará un informe 
que elevará á directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da 
Consellería do Medio Rural, quen emitirá a proposta de resolución. Este órgano estará 
presidido polo subdirector xeral de Explotacións Agrarias, e integrado por tres funcionarios 
desa mesma subdirección xeral con categoría non inferior a xefe de negociado, un dos 
cales actuará como secretario.

3. A persoa titular da consellería, vista a proposta, ditará a correspondente resolución 
de concesión da subvención e o seu importe previsto. Transcorrido o prazo de seis meses 
sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, o interesado poderá entender 
desestimada a súa solicitude.

Artigo 8. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos realizaranse só por medios 
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administra-
tivo común.
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2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a 
disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitu-
de. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta 
non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. As notificacións por medios electrónicos entenderanse realizadas no momento en que 
se produza o acceso ao seu contido. Entenderase rexeitada cando transcorresen dez días 
naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

4. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Admi-
nistración xeral e as entidades do sector público autonómico efectuarán a notificación polos 
medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 9. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas nesta 
orde e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por 
outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá 
dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. En caso de incumprimento parcial, a fixación da contía que deba ser reintegrada de-
terminarase en aplicación do principio de proporcionalidade.

3. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado 
pola directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación 
da persoa titular da consellería, logo da instrución do correspondente expediente no cal se 
lle dará audiencia á entidade interesada.

Artigo 10. Recursos administrativos

A resolución da subvención porá fin á vía administrativa e contra ela poderase inter-
poñer recurso potestativo de reposición perante a conselleira do Medio Rural no prazo 
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución, en 
calquera momento a partir do día seguinte desde que se entenda desestimada por silencio 
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administrativo, ou ben ser impugnada directamente perante o Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia no prazo de dous meses, se a resolución for expresa.

Artigo 11. Incompatibilidade

1. Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda para os mesmos obxecti-
vos e gastos.

2. As persoas solicitantes das axudas previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude ini-
cial, unha declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda efectuadas ou conce-
didas para o mesmo proxecto polas distintas administracións públicas.

3. Así mesmo, coa xustificación tamén presentarán unha declaración do conxunto das 
axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolu-
ción, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou de 
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Artigo 12. Reintegro da axuda

1. Procederá o reintegro total ou parcial do importe da axuda máis os xuros de demora 
correspondentes, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa 
concesión e, en todo caso, nos supostos previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, e no Decreto 11/2009 que a desenvolve, tendo en conta as excepcións 
contidas.

2. Procederá o reintegro total nas seguintes circunstancias:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando 
aquelas que o impedirían.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non 
adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente dos gastos 
xustificativos das actividades subvencionadas.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas na lei.
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e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control 
financeiro, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación 
de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fon-
dos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades 
subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a 
mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, 
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

f) Incumprimento das obrigas impostas aos beneficiarios, así como dos compromisos 
por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se 
refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o 
proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das obrigas aos beneficiarios, así como dos compromisos asumi-
dos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, 
cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o 
cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas ou 
a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, 
procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión 
Europea ou de organismos internacionais.

Artigo 13. Infraccións e sancións

A cada entidade beneficiaria das axudas reguladas nestas bases seralle de aplicación o 
réxime de infraccións e sancións previsto no artigo 50 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 14. Obriga de facilitar información

Ademais da documentación complementaria que durante a tramitación do procedemen-
to lles poidan exixir os órganos competentes da Consellería do Medio Rural, os beneficia-
rios das axudas teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida pola 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de 
Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas 
públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano de inspección ou control 
do Estado ou da Unión Europea.
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Artigo 15. Transparencia, bo goberno e publicidade

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a conse-
llería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas 
beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas 
e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes 
rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o 
tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos na-
cional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa 
publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

3. 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 
a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, a que estean vinculadas, logo 
de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquelas das obrigas 
previstas no título I da citada lei.

Asemade, a presentación da solicitude tamén leva implícita a autorización para o tra-
tamento necesario dos datos dos beneficiarios para a súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia, de acordo coa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Sen prexuí-
zo do disposto no artigo 9, as resolucións de concesión ou denegación da axuda serán 
obxecto de publicación de conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

CAPÍTULO II 
convocatoria

Artigo 16. Convocatoria

Convócanse para o exercicio orzamentario 2017, réxime de concorrencia polo sistema 
de rateo, as axudas ás organizacións profesionais agrarias para actividades de interese 
agrario, de acordo coas bases reguladoras establecidas no capítulo I desta orde.
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Artigo 17. Prazo de solicitude da axuda

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día da 
súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o co-
rrespondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil 
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non 
houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día 
do mes.

Artigo 18. Documentación que se presentará na solicitude da axuda

 1. Para solicitar a axuda do procedemento MR321A, as persoas interesadas deberán 
achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Acreditación da persoa representante legal da súa representación (se for o caso).

b) Copia dos estatutos da entidade.

c) Certificado emitido por unha organización profesional agraria a nivel estatal, de per-
tencer e participar activamente en actividades e actuacións da organización (se for o caso).

d) Certificado onde se indiquen o lugar e número de oficinas destinadas á atención dos 
agricultores e gandeiros.

e) TC2, no caso de ter persoal contratado.

2. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormen-
te. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que 
órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é 
autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición 
expresa.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. As persoas 
interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excep-
cionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o 
cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria pre-
sencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. 
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Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada 
a emenda.

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 hai que presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro 
dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada 
sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da 
Xunta de Galicia.

Artigo 19. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

– NIF da entidade solicitante.

– DNI/NIE da persoa representante (se for o caso).

– Estar ao día no pagamento de obrigas tributarias (AEAT).

– Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

– Estar ao día no pagamento coa Xunta de Galicia.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo 
no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os devanditos docu-
mentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes.
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Artigo 20. Contía económica e repartición das axudas

1. A repartición das axudas entre as organizacións profesionais agrarias efectuarase 
polo sistema de rateo.

2. O importe das subvencións reguladas nesta orde non poderá en ningún caso ser de 
tal contía que supere o custo das actividades que vai desenvolver a entidade beneficiaria.

Artigo 21. Xustificación e pagamento das subvencións

1. A entidade beneficiaria está obrigada a xustificar a realización da actividade subven-
cionada mediante a achega da conta xustificativa do gasto realizado, nun prazo máximo 
de 10 días desde a notificación da resolución de aprobación. A conta xustificativa conterá:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados 
obtidos.

b) Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que con-
terá:

i. 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 segundo un orzamento, indicaranse as 
desviacións producidas.

ii. As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercan-
til ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai referencia no pará-
grafo anterior e a documentación acreditativa do pagamento. Considéranse documentos 
xustificativos do pagamento das facturas os seguintes:

• Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (transferencia bancaria, ingreso 
de efectivo na entidade, certificación bancaria), en que conste o número da factura obxecto 
de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, 
que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura.

• Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís que permitan o pagamen-
to aprazado (cheque, obriga de pagamento, letra de cambio, etc.) achegarase a factura 
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xunto coa copia do efecto mercantil, acompañado da documentación bancaria (extracto da 
conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en 
que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente cargado na conta do beneficiario 
dentro do prazo de xustificación.

• No caso de que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas imputadas ao 
proxecto, deberán identificarse no documento do pagamento as facturas obxecto deste.

• No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de 
pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura a que se imputa o pagamen-
to, e xuntarase unha relación de todos os documentos de pagamento e importes acredita-
tivos do pagamento desa factura.

• No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao proxecto, 
deberá identificarse claramente no documento de pagamento a factura ou facturas cuxo 
pagamento se imputa ao proxecto.

• No caso de facturas en moeda estranxeira, deben xuntarse os documentos bancarios 
de cargo en que conste o cambio utilizado.

• Non se admitirán en ningún caso como xustificantes os documentos acreditativos obti-
dos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de 
códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria.

iii. Certificado de taxador independente debidamente acreditado e inscrito no correspon-
dente rexistro oficial, no caso de adquisición de bens inmobles.

iv. Os documentos acreditativos dos gastos de persoal realizados con medios ou recur-
sos propios (nóminas e xustificante bancario do pagamento desas nóminas).

v. Os tres orzamentos que, en aplicación do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Gali-
cia, deba ter solicitado o beneficiario.

2. No caso de que os gastos totais xustificados e admitidos, sexan inferiores ao importe 
da subvención concedida, efectuarase a redución proporcional correspondente, sempre 
que se cumprisen os obxectivos previstos.

3. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado a solicitude 
de pagamento, requirirase o beneficiario para que a presente no prazo improrrogable de 
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dez días. A falta de presentación da solicitude no prazo establecido neste parágrafo com-
portará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do 
reintegro das cantidades percibidas e poderá supor a apertura dun expediente sancionador 
segundo se establece na Lei de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no 
prazo adicional establecido neste parágrafo non eximirá o beneficiario das sancións que, 
conforme a lei, correspondan.

Artigo 22. Financiamento das axudas

As axudas económicas reguladas nesta orde faranse efectivas con cargo á aplicación 
orzamentaria 13.03.712C.481.1 por un importe de 105.000 euros e á aplicación orzamen-
taria 13.01.711A.481.0 por un importe de 105.000 euros, que fan un total de 210.000 euros 
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

Disposición adicional primeira. Réxime xurídico

As axudas a que se refire esta orde, ademais do previsto por ela e polas súas normas 
de desenvolvemento, rexeranse:

– Pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– 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.

– Pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas.

Disposición adicional segunda. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo trata-
mento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solici-
tudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía 
e entidades» co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar as 
persoas interesadas sobre o súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Se-
cretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural. Os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
do Medio Rural, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte correo electrónico a 
sxt.medio-rural@xunta.gal.
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Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Delégase na persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias a competencia para resolver o procedemento de concesión de subven-
cións establecido na presente orde.

Disposición derradeira primeira. Execución

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroa-
limentarias para que dite os actos necesarios para a execución da presente orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde producirá efectos desde o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira do Medio Rural
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA AS ORGANIZACIÓNS PROFESIONAIS AGRARIAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR321A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

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 continuación se relacionan:

ORGANISMOS IMPORTE (€)

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

3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

5. 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.

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Acreditación da representación da persoa representante da entidade, se é o caso

Certificado emitido por unha organización profesional agraria a nivel estatal, de pertencer e participar activamente en actividades e 
actuacións da organización, se é o caso

Certificado onde se indiquen o lugar e número de oficinas destinadas á atención dos agricultores e gandeiros

TC2, no caso de ter persoal contratado

PRESENTADO CÓD. PROC. ANO

Copia dos estatutos da entidade

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

DNI ou NIE da persoa representante

Estar ao día de pagamento de obrigas tributarias (AEAT)

Estar ao día de pagamento coa Seguridade Social

Estar ao día de pagamento coa Xunta de Galicia

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
sxt.medio-rural@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias para 
actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, 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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