ANEXO
MODELO A
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR706A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA
PROMOVIDOS POR MICROEMPRESAS PARA O USO DAS TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS PARA O PERÍODO 2012-2014
DATOS DA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

CUMPRIMENTO DE CONDICIÓN DE MICROEMPRESA
FACTURACIÓN ÚLTIMO EXERCICIO (*)

BALANCE XERAL ÚLTIMO EXERCICIO (*)

Nº TRABALLADORES ÚLTIMO EXERCICIO (*)

A sociedade está participada en máis do 25 % por outra sociedade? (**)

SI

NON

A sociedade participa en máis dun 25 % noutra(s) sociedade(s)? (**)

SI

NON

As persoas físicas (ou grupos de persoas físicas que actúen de común acordo) que teñen un 50 % ou máis do capital ou
dereitos de votos nesta entidade, dispoñen dun 50 % ou máis do capital ou dereitos de voto doutra entidade que actúe
no mesmo mercado ou en mercado contiguo? (**)

SI

NON

(*) NOTA: se a facturación e/ou o balance xeral da entidade exceden os 2 millóns de euros, non poderá ser beneficiaria da axuda.
(**) NOTA: no caso de que a resposta a calquera destas preguntas sexa afirmativa, debe remitir a información necesaria relativa a esas participacións para a comprobación da condición de
microempresa.

DATOS DO PROXECTO
DENOMINACIÓN
TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

BREVE DESCRICIÓN DO PROXECTO

ORZAMENTO TOTAL (€)
NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

LOCALIDADE

ANDAR

PORTA

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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

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.
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.f) 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.
6. Que non ten a condición de empresa en crise conforme a definición prevista no artigo 1, número 7, do Regulamento (CE) nº 800/2008, do 6
de agosto, da Comisión (Regulamento xeral de exención por categorías).
7. Non ter iniciado o investimento relativo ao proxecto na data de presentación da solicitude de axuda.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
Resumo do proxecto en modelo normalizado. Modelo B
Orzamento detallado dos gastos necesarios para execución do proxecto. Modelo C
Relación de ofertas solicitadas e elixidas. Modelo D
Memoria técnica explicativa
Acreditación de contrato de internet de alta capacidade
Plano do Sixpac con indicación das coordenadas da actuación
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de
verificación de datos de identidade
Documentación acreditativa do seu representante legal e apoderamento deste
Informe da vida laboral da conta (ou contas) de cotización da persoa física ou
entidade solicitante
Declaración censual no censo de obrigados tributarios (modelo 036 da AEAT)
Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 35, letra f), da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos
administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para a consulta da documentación indicada
anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde a
finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema
de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan 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, a Agader publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios
e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas,
se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento
necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

MODELO A
(continuación)
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se convocan para o ano 2014 as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de
Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

de

de

