
PROCEDEMENTO

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. CONVOCATORIA 2013

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR706A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

MODELO A

DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 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 MAIS 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

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

BREVE DESCRICIÓN DO PROXECTO

ORZAMENTO TOTAL (€)



MODELO A 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (orixinais asinados dos MODELOS e copias da restante documentación)
Copia do NIF da entidade solicitante

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)

Memoria técnica explicativa

Acreditación de contrato da internet de alta capacidade

Plano do SIXPAC con indicación das coordenadas da actuación

Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas para o mesmo proxecto. Modelo B.

Resumo do proxecto en modelo normalizado. Modelo C.

Orzamento detallado dos gastos necesarios para execución do proxecto. Modelo D.

Relación de ofertas solicitadas e elixidas. Modelo E.

DECLARACIÓNS RESPONSABLES

- Que todos os datos que figuran na solicitude, nos seus anexos, na memoria técnica e demais documentación son certos. 

- O/A solicitante declara que non ten a condición de empresa en crise conforme a definición prevista no artigo 1 número 7 do Regulamento (CE) 

nº 800/2008 de 6 de agosto, da Comisión (Regulamento xeral de exención por categorías). 

-  O/A solicitante declara que non está incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do 

artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

- O/A peticionario/a declara NON TER INICIADO o investimento relativo ao proxecto na data de presentación da solicitude de axuda.

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)

Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, para a obtención do certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria de 

estar ao día das obrigas tributaria.

SI NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, para a obtención do certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao 

día das obrigas fronte á Seguridade Social.

SI NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Agader, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 

do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a obtención do certificado da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia de estar ao día das obrigas tributarias.

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.

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.

Resolución do __ de _______ de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras das 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, e se anuncia a convocatoria para o ano 2013.

LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural




