ANNEX III

FEAGA

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Identi cació del signatari:
Llinatges i nom:

DNI:

Adreça a efectes de noti cacions:
Municipi:

Localitat:

Codi postal:

MESURES DIRIGIDES A ARMADORS / PROPIETARIS (OMPLIR)
Armador
Propietari
En representació de:
l'empresa armadora (nom de l'Empresa) _______________________________________ amb NIF:
_________________
l'empresa propietària (nom de l'Empresa) _______________________________________ amb NIF:
_________________
del vaixell (identi cació del vaixell: nom, matrícula, port base)
___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________

RESTA DE MESURES (OMPLIR)
En el seu propi nom
En representació de (identi cació empresa, entitat, etc.)
_______________________________________________________
amb NIF: _________________ i domicili:
_______________________________________________________________________

Que ha sol·licitat ajuda pública co nançada pel FEMP (Reglament núm. 508/2014), en el marc
de la convocatòria de (identi cació de la convocatòria)
___________________________________________________________________________
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FA DECLARACIÓ RESPONSABLE DE:
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Que és armador / propietari (ratlleu el que no correspongui) dels vaixells, de pavelló espanyol o de tercer
país, que es relacionen a continuació, a més del vaixell referenciat més amunt. (Enumerar els vaixells
incloent nom, matrícula, codi, pavelló i port base):
____________________________________________________________________________________
_____________
___________________________________________________________________________________
______________
Que l'armador / propietari (ratlleu el que no escaigui) participa en l'explotació, gestió o en la propietat dels
següents vaixells de pavelló espanyol o d'un tercer país (Enumerar els vaixells incloent nom, matrícula,
codi, pavelló i port base, així com les dades identi catives de l'empresa armadora i propietària en la qual
el sol·licitant participa; s'inclourà, igualment, la identi cació de les empreses intermediàries en què
participa, tot i que no explotin o gestionin, o participin en la propietat directa del vaixell):
Relació de vaixells i empreses armadores / propietàries:
___________________________________________________________________________________
_______________
Relació d'empreses intermediàries::
___________________________________________________________________________________
_______________
Que no és propietari / armador de cap altre vaixell
Que participa / no participa (ratlleu el que no escaigui) en l'explotació, gestió o en la propietat d'empreses
del sector pesquer (Identi cació de totes les empreses en què participa):
Relació d'empreses:
___________________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
Que no ha estat sancionat en ferm, per infracció greu, d'acord amb l'article 42.1 del Reglament (CE) núm.
1005 / 2008 del Consell, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/20009, per a cap dels vaixells
referenciats en aquesta declaració, per infraccions comeses des de l'1 de gener de 2013. Aquestes
infraccions estan previstes en la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat, d'acord amb
les següents tipi cacions: 100.1.a), 100.1.f) , 100.1.l), 100.1.m), 100.2.b), 100.2.c), 100.2.f), 100.2.h),
100.2.i), 100.2.k), 100.2.l), 100.2.m) , 100.2.n), 100.2.ñ), 100.2.p), 100.2.r), 100.2.u), 100.3.d), 100.3.e),
100.3.f), 100.4.a), 100.4.b) , 100.4.d) i 101.c), 101.d), 101.e), 101.i), 101.j), 101.k) i 101.l). En el cas que
les infraccions s'hagin comès amb anterioritat a la modi cació de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca
marítima de l'Estat, mitjançant la Llei 33/2014, de 26 de desembre, les tipi cacions que han de ser
tingudes en compte són: 96.1.a), 96.1.f), 96.1.j), 96.1.k); 96.1.l), 96.1.m), 96.1.ñ); 96.1.o), 96.1.p), 96.1.s),
96.1.u), 96.1.v), 96.1.x), 96.2.d), 96.2.e), 96.3.b), 96.3.d) i 97.d), 97.e), 97.f), 97.h).
Que no ha estat involucrat en l'explotació, gestió o propietat d'un vaixell pesquer inclòs a la llista de vaixells
INDNR de la Unió, prevista en l'article 40.3 del Reglament (CE) núm. 1005/2008.
Que no ha estat involucrat en l'explotació, gestió o propietat d'un vaixell pesquer que enarbori pavelló de
països considerats tercers països no cooperants, segons s'estableix en l'article 33 del Reglament (CE)
núm. 1005/2008.
Que no ha estat sancionat en ferm o condemnat judicialment en ferm per frau, segons es de neix a l'article
1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos nancers de les Comunitats Europees en el marc del
FEP o el FEMP.
En el cas d'ajuda sol·licitada en virtut del capítol II del títol V del Reglament UE núm 508/2014, que no ha
estat condemnat judicialment en ferm per la comissió d'un dels delictes establerts als articles 3 i 4 de la
Directiva 2008 / 99 / CE del Parlament Europeu i del Consell.
No haver estat sancionat o condemnat, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència
judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
sexe o de gènere.
En el cas que hagués estat sancionat o condemnat en ferm per alguna de les causes exposades en aquesta
declaració, s'ha d'identi car amb còpia de la resolució sancionadora o sentència condemnatòria.
En el supòsit que un cop rebuda l'ajuda incorregués en alguna de les circumstàncies recollides anteriorment
(art. 10 RFEMP), ha de comunicar aquest fet a l'òrgan gestor de l'ajuda, per a procedir al reintegrament de
l'import corresponent de la mateixa amb els interessos generats ns a aquest moment per incompliment de
l'article 10, apartat 2.

, de de
Nom:

Signatura

DNI:

FOGAIBA

Fons Europeu M a r í t i m
i de Pesca

ANNEX IV
DECLARACIÓ D’ ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS
Jo, el sotasignant ................................................................, havent estat designat per a les
activitats que guren al nal d’aquest document, en el context de la gestió del Fons Europeu
Marítim i de Pesca (FEMP), declaro que conec l’article 57 del Reglament Financer de la Unió
Europea (Reglament (UE) Nº 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’ octubre
de 2012), que descriu que:
“1. Els agents nancers i demés persones implicades en l’execució i gestió del pressupost,
inclosos els actes preparatoris al respecte, l’ auditoria o el control del pressupost no adoptaran
cap mesura que pugui comportar un con icte entre els seus propis interessos i els de la Unió.
De presentar-se tal cas, l’agent de què es tracti s’abstindrà d’actuar i elevarà la qüestió a
l’ordenador delegat
que, a la vegada, con rmarà per escrit l’ existència d’un con icte
d’interessos. L’agent de què es tracti també informarà al seu superior jeràrquic. En el cas de
què es constati l’existència d’un con icte d’interessos, l’agent de què es tracti posarà a totes
les activitats relacionades. L’ordenador delegat adoptarà personalment qualsevol altra mesura
complementària que correspongui.
2. Als efectes de l’apartat 1, existirà con icte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de
les funcions dels agents nancers i demés persones a què es refereix l’apartat 1 se vegi
compromès per raons familiars5, afectives, d’ a nitat política o nacional, d’ interès econòmic6 o
per qualsevol altre motiu d’interès comú amb el bene ciari7.”
A més, en el supòsit de què me sigui aplicable, declaro conèixer i estar sotmès a totes les
disposicions del ! Reial Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, especialment pel que fa als seus articles
52, 53 i 54, que disposen, entre altres, els següents principis pels empleats públics:
“S’ abstindran en aquells assumptes en els quals tinguin un interès personal, així com de tota
activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar con ictes d’interessos amb el
seu càrrec públic.”
“No acceptaran cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatja injusti cada, per
part de persones físiques o entitats privades.”
“Exerciran les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic abstenint-se no
sols de conductes contraries al mateix, sinó també de qualssevol altres que comprometin la
neutralitat en l’exercici dels serveis públics.”

5 Relació

familiar de XX grau, matrimoni o parella de fet.
contractual o consultoria remunerada o no remunerada, aplicable en l’actualitat.
7 Inclòs el treball voluntari, membre d’ una junta o consell directiu.
6 Relació
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Declaro pel present document que, al meu lleial saber, no tinc con icte d’ interessos respecte a
les activitats que vaig a desenvolupar en la gestió del FEMP.
Al meu lleial saber i entendre, no existeixen fets o circumstàncies, passades o presents, o que
puguin sorgir en un futur previsible, que poguessin posar en qüestió la meva independència als
ulls de qualsevol de les parts.
Con rmo que si descobreixo o si se constata que tal con icte existeix o ha sorgit en qualsevol
moment de la gestió del FEMP, ho declararé immediatament als superiors competents, i si es
trobés un con icte d’interessos que m’afecti, deixaré de prendre part en el procés d’avaluació i
en totes les activitats relacionades.
També con rmo que tractaré como a con dencials tots els assumptes que me siguin con ats.
No revelaré cap informació con dencial que me sigui comunicada o que hagi descobert. No
faré ús improcedent de la informació que se me proporcioni. Concretament, accepto tractar en
con ança i amb discreció qualsevol informació o documents que me siguin revelats o que jo
descobreixi o prepari en el transcurs o como a resultat de l’avaluació, i accepto que només
seran utilitzats amb els ns de dita avaluació i que no seran revelats a cap tercera part. També
accepto que no retindré copies de cap informació escrita que se me proporcioni.
Declaro que la informació dalt proporcionada és vertadera i completa baix la meva única i total
responsabilitat, i que informaré immediatament de qualsevol canvi al respecte.
Declaro conèixer que les autoritats competents se reserven el dret de veri car totes les
informacions facilitades.
Firmat (data i lloc):.................................................................................
Nom: ......................................................................................................
Càrrec o lloc: ............................................................................................

ACTIVITATS
(marcar amb una creu els que procedeixin, poden ser varis i emplenar sobre els punts)

Empleat en el Organismo Intermedi de Gestió
Membre d’ alguna comissió o comitè per a l’avaluació, selecció o valoració dels
projectes
Participació en l’avaluació (exclusió) i/o xació de criteris de selecció
Supervisor de les operacions
Descripció de l’ operació o operacions en les que s’enquadren els
projectes:……………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
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Ti p u s d e p r o c e d i m e n t s u t i l i t z a t s ( o r d r e , c o n t r a c t e , e n c o m a n a , c o n v e n i ,
altres):………………………………………………………………………………………………………
…………………….
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I. INDICADORS DE RESULTATS
indicadors de resultat
inicial (1)
Llocs de feina creats
(ETC, a temps
complet)
Llocs de feina
mantinguts (ETC, a
temps complet)
Empreses creades
(unitats)
Nº de projectes de
diversificació de les
activitats
econòmiques en la
zona (unitats)
Nº de projectes
promoguts per
dones/joves
Nº de dones que han
participat en
activitats de
formació
Nº de homes que han
participat en
activitats de
formació

valors
previst (2)

Assolit (3)

1. En el moment de la sol·licitud
2. Previst en finalitzar el projectes (emplenar amb la sol·licitud d’ajuda, amb les dades previstes)
3. Finalitzat el projecte (emplenar amb la sol·licitud de pagament, una vegada executat el projecte)

II. dades d’implementació
Població total abastada pel GALP (unitats)
Nº de socis públics en el GALP
Nº de socis privats en el GALP
Nº de socis de la societat civil en el GALP
Número de EJC empleats pel GALP per
administració
Número de EJC empleats pel GALP per
animació
Tipus d’operació
Tipus de beneficiari
Iii. indicadors de OUTPUT
Número d’operacions

Iv. indicadors horitzontals
1. Indicadors d’ocupació
(l’expedient té efectes en
matèria d’ocupació):
(Emplenar en cas afirmatiu)
No
Masculí

Ocupació
Creat
Mantingut
2. Indicadors d’igualtat
(l’expedient té efectes en
matèria d’igualtat
d’oportunitats):
(Emplenar en cas afirmatiu)

Si

Femení

No
Promou la incorporació laboral de les dones
en el sector pesquer i aqüícola.
Promou l’empreniment femení per potenciar
la creació de noves ocupacions en el sector
pesquer i aqüícola.
Promou la remuneració justa, evitant la
precarietat, la bretxa salarial i la classificació
professional per raó de sexe.
Promou el desenvolupament d’alternatives i
mecanismes per compensar l’alta temporalitat
i els períodes d’inactivitat en l’àmbit de la
dona.
Racionalitza els horaris de treball, millorant la
conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, així com la responsabilitat.
Facilita i assegura unes condicions òptimes de
salut , higiene i seguretat per a la dona en el
treball.

Si

Tercer gènere

Total

precarietat, la bretxa salarial i la classificació
professional per raó de sexe.
Promou el desenvolupament d’alternatives i
mecanismes per compensar l’alta temporalitat
i els períodes d’inactivitat en l’àmbit de la
dona.
Racionalitza els horaris de treball, millorant la
conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, així com la responsabilitat.
Facilita i assegura unes condicions òptimes de
salut , higiene i seguretat per a la dona en el
treball.
Reconeixement de malalties derivades de
l’activitat professional en l’àmbit de la dona.
Adaptació dels coeficients reductors de l’edat
de jubilació en l’àmbit de la dona.
Visibilitzar el paper de les dones i la seva
contribució en el sector pesquer i aqüícola.
Augmentar el reconeixement professional de
les treballadores en el sector.
Promou la presència i participació activa de
les dones en els òrgans de decisió i gestió del
sector pesquer i aqüícola.
Incrementa la participació de les dones en la
vida econòmica, política i sociocultural d les
seves comunitats i en el desenvolupament
sostenible de les zones de pesca.
Implica millora d’accessibilitat a persones
amb discapacitat.
Fomenta la integració de col·lectius en
exclusió social.
3. Indicadors mediambientals
i de canvi climàtic
(l’expedient té efectes
Si
positius en matèria de medi
ambients)
No
(En cas afirmatiu), senyala el més important:

Lloc i data:
Firma i DNI del representant:

