
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA LARGA A TRAVES DE 
TECNOLOXÍA SATÉLITE BIDIRECCIONAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR704B

DOCUMENTO

SOLICITUDE

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO INTERLOCUTOR ÚNICO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENTIDADE COLABORADORA

ORZAMENTO DA ACTUACIÓN E IMPORTE DA AXUDA SOLICITADA

CONCEPTO SUBVENCIONABLE IMPORTE SEN IVE IVE

Custo de instalación

Subministración do equipamento preciso para distribuir o sinal de banda larga no unterior das 
vivendas ou instalacións das empresas (router wifi, PLC, etc)

TOTAL

AXUDA SOLICITADA IMPORTE A PAGAR POLA PERSOA SOLICITANTE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Na data da presentación da solicitude non se ten iniciado a execución da actuación subvencionable. 

2. O servizo que se pretende contratar conta coas seguintes características:

Velocidade en sentido rede-usuario (en Mbps)

Velocidade en sentido usuario-rede (en Mbps)

Límite de descarga mensual a máxima velocidade (en GB)



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
Formulario de declaracións e autorizacións do solicitante (a facilitar pola empresa colaboradora)

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do  n.i.f. da entidade solicitante

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, á 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.

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 incorporaran 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__de _________ de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o 
acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de 
Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
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E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
DATOS DO INTERLOCUTOR ÚNICO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENTIDADE COLABORADORA
ORZAMENTO DA ACTUACIÓN E IMPORTE DA AXUDA SOLICITADA
CONCEPTO SUBVENCIONABLE
IMPORTE SEN IVE
IVE
Custo de instalación
Subministración do equipamento preciso para distribuir o sinal de banda larga no unterior das vivendas ou instalacións das empresas (router wifi, PLC, etc)
TOTAL
AXUDA SOLICITADA
IMPORTE A PAGAR POLA PERSOA SOLICITANTE
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Na data da presentación da solicitude non se ten iniciado a execución da actuación subvencionable.
2. O servizo que se pretende contratar conta coas seguintes características:
Velocidade en sentido rede-usuario (en Mbps)
Velocidade en sentido usuario-rede (en Mbps)
Límite de descarga mensual a máxima velocidade (en GB)
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
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, á 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.
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 incorporaran 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__de _________ de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
	Nome / Nombre: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	NIF: 
	Cargo: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Código postal / Código postal: 
	Provincia / Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Enderezo electrónico / Correo electrónico: 
	Cargo: 
	Importe a pagar polo solicitante / Importe a pagar por el solicitante: 
	IVA: 
	Ayuda solicitada / Axuda solicitada: 
	Velocidade en sentido red-usuario (en Mbps) / Velocidad en sentido red-usuario (en Mbps): 
	Velocidade en sentido usuario-red (en Mbps) / Velocidad en sentido usuario-red (en Mbps): 
	Límite de descarga mensual a máxima velocidad (en GB): 
	cvCasilla1: 0
	cvCasilla2: 0
	Código do procedemento / Código del procedimiento: 
	Expediente: 
	Ano / Año: 
	Día: 
	Mes: 
	Seleccione a Delegación: 0
	txtVersion: 1.0



