
ENTIDADES COLABORADORAS PARA A XESTIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO 
ACCESO DOS CIDADÁNS E EMPRESAS A INTERNET DE BANDA LARGA VÍA SATÉLITE

ANEXO IV

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR704A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO (correo para avisos)

WEB DA EMPRESA IAE

ACTIVIDADE PRINCIPAL ANO DE CONSTITUCIÓN CNAE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Para o caso de representación mancomunada, datos do 2º representante

NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS DO INTERLOCUTOR ÚNICO
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Para o caso de representación mancomunada, datos do 2º interlocutor

NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é preciso se coincide co anterior) 
ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

DECLARACIÓNS RESPONSABLES DA PERSOA SOLICITANTE
- Que todos os datos que figuran na solicitude, nos seus anexos, na memoria técnica e demais documentación son certos. 
- Que coñece e admite as condicións da convocatoria e cumpre cos requisitos establecidos na mesma. 
- Que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 



ANEXO IV 
(Continuación)

AUTORIZACIÓNS DA PERSOA SOLICITANTE
- Que coñece o previsto no art. 20.3 da Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no referente a que a presentación da solicitude 
comporta a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións  que deben emitir a AEAT, a TXSS e a Consellaría de Facenda, de que o 
solicitante está ao corrente das súas obrigas, e asume dita autorización agás que expresamente a denegue por escrito e achegue, xunto coa 
solicitude ditas certificacións. 
- Autorizo a Agader para que efectúe a notificación electrónica da resolución de selección como entidade colaboradora. 
- Autorizo expresamente a Agader para que efectúe a comprobación dos datos do DNI do representante legal.

SI
NON (No caso de que o interlocutor único sexa unha persoa distinta ao representante legal, deberá anexarse a esta solicitude unha autorización expresa para realizar a citada 
comprobación).

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Documentación acreditativa da constitución da empresa (escritura de constitución e estatutos inscritos no Rexistro público que 
corresponda), segundo o artigo  8.c.1 das bases reguladoras.
De ser o caso, documentación acreditativa do poder co que actúa o solicitante segundo o artigo 8.c.2 das bases reguladoras.
Copia do N.I.F. segundo o artigo 8.c.3 das bases reguladoras.
De ser o caso, copia do D.N.I do representante legal e do interlocutor único segundo o artigo 8.c.4 das bases reguladoras.

Certificado ou documentación acreditativa de inscrición no rexistro de operadores da CMT segundo o artigo 8 .b.1 das bases reguladoras.
Memoria co contido esixido no artigo 8.b.2 das bases reguladoras.
Plan de comunicación segundo o artigo 8.b.3 das bases reguladoras.

Modelo de contrato de prestación de servizos a subscribir cos clientes segundo o artigo 8.c.6 das bases reguladoras.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, 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 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non 
competitiva para garantir o acceso a internet de banda larga vía satélite, se regula a selección de entidades colaboradoras que participarán na 
súa xestión, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se 
convocan para o ano 2013.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.



ANEXO V

AUTORIZACIÓN DO INTERLOCUTOR ÚNICO 
(Este punto só deberáse cubrir no caso de que o interlocutor único sexa unha persoa diferente do representante legal)

Autorizo expresamente a Agader para que efectúe a comprobación dos datos do DNI do interlocutor único:

SÍ NO

SINATURA DO INTERLOCUTOR ÚNICO

Lugar e data

, de de
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- Que todos os datos que figuran na solicitude, nos seus anexos, na memoria técnica e demais documentación son certos.
- Que coñece e admite as condicións da convocatoria e cumpre cos requisitos establecidos na mesma.
- Que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
..\..\..\..\..\Logos\Barrado_gal.gif
ANEXO IV
(Continuación)
AUTORIZACIÓNS DA PERSOA SOLICITANTE
- Que coñece o previsto no art. 20.3 da Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no referente a que a presentación da solicitude comporta a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións  que deben emitir a AEAT, a TXSS e a Consellaría de Facenda, de que o solicitante está ao corrente das súas obrigas, e asume dita autorización agás que expresamente a denegue por escrito e achegue, xunto coa solicitude ditas certificacións.
- Autorizo a Agader para que efectúe a notificación electrónica da resolución de selección como entidade colaboradora.
- Autorizo expresamente a Agader para que efectúe a comprobación dos datos do DNI do representante legal.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, 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 25 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para garantir o acceso a internet de banda larga vía satélite, se regula a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
ANEXO V
AUTORIZACIÓN DO INTERLOCUTOR ÚNICO
(Este punto só deberáse cubrir no caso de que o interlocutor único sexa unha persoa diferente do representante legal)
Autorizo expresamente a Agader para que efectúe a comprobación dos datos do DNI do interlocutor único:
SINATURA DO INTERLOCUTOR ÚNICO
Lugar e data
,
de
de
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