
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO A

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

1. DATOS DO SOLICITANTE
TIPOLOXÍA

CONCELLO MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS CONSORCIO (participación maioritaria dos concellos)

RAZÓN SOCIAL NIF

DOMICILIO SOCIAL LOCALIDADE/PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX MÓBIL ENDEREZO ELECTRÓNICO

2. DATOS DO REPRESENTANTE
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI/NIE

3. DATOS DO PROXECTO
DENOMINACIÓN ORZAMENTO TOTAL (€)

LOCALIDADE/PARROQUIA PROVINCIA CONCELLO

4. LIÑA DE AXUDAS SOLICITADAS (indicar soamente unha por cada solicitude e proxecto)
MEDIDA 313. Fomento de actividades turísticas

MEDIDA 321. Servizos básicos para a economía e a poboación rural

MEDIDA 323. Conservación e mellora do patrimonio rural

¿TEN SOLICITADAS AXUDAS PARA OUTROS PROXECTOS AO ABEIRO DESTA CONVOCATORIA?

En caso afirmativo indicar o número de proxectos presentados: SI NON

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (orixinais asinados dos MODELOS e copias da restante documentación)

Certificación do secretario municipal da designación legal do representante da entidade solicitante.

Certificado do acordo da entidade polo que se aproba a participación na presente convocatoria, se procede.

Fotocopia do CIF da entidade solicitante.

Declaración responsable para os efectos dos apartados 2 e 3 do artigo 10 da lei 9/2007, do 17 de novembro, de subvencións de Galicia. Declaración 
doutras axudas concedidas e/ou solicitadas para o mesmo proxecto e declaración das axudas de minimís recibidas nos últimos tres anos. MODELO B.

Resumo do proxecto en modelo normalizado. MODELO C.

Orzamento detallado dos gastos necesarios para a execución do proxecto. MODELO D.

Plan de xestión. MODELO E.

Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte a Seguridade Social e non ter débedas coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma.

Certificación da entidade bancaria co número da conta de titularidade do solicitante onde percibirá a subvención.

Plano do SIXPAC con indicación das coordenadas da actuación.

Anteproxecto técnico, ou no seu caso, memoria valorada.

Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou da súa responsabilidade (no seu caso).

Convenio de colaboración entre entidades participantes (no seu caso).
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5. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (continuación)

Certificación da non existencia doutro local social na mesma parroquia (no seu caso).

Copia da solicitude de informe previo A.D.X. Conservación da natureza para proxectos en REDE NATURA 2000.

Acreditación de que as construccións a recuperar están inventariadas (no seu caso)

Escrito de priorización dos proxectos (no seu caso)

6. DECLARACIÓN-COMPROMISO

O/A peticionario/a declara NON TER INICIADO o investimento relativo ao proxecto na data de presentación da solicitude de axuda e 
comprométese a NON INICIAR a actuación sen ter acta notarial de data posterior á presentación da solicitude de axuda que reflicta 
fidedignamente o non inicio da actuación ou ben acta de non inicio levantada por Agader. 

7. AUTORIZACIÓNS E CONSENTIMENTOS
Consinto expresamente a publicidade no D.O.G. e na páxina web de Agader dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así 
como a inclusión nos rexistros de axudas, subvencións e sancións da Xunta de Galicia e autoriza a Agader para o tratamento necesario dos seus 
datos, aos efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na 
Administración Pública. 
 
Quedo informado de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da 
xestión deste procedemento (Art.15 da Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal)

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de 
Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO B

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS CONCEDIDAS E/OU SOLICITADAS 
DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO/A NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 10.2 Y 10.3 DA LEI 9/2007

CONVOCATORIA (1) D.O.G 
(Nº e data) IMPORTEORIXE DOS 

FONDOSORGANISMO SITUACIÓN 
ACTUAL AXUDA (2)

SITUACIÓN ANO IMPORTEORGANISMO CONCEDENTE

(1) Xúntase copia da convocatoria  
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.

Así mesmo, comprométese a comunicarlle á Dirección Xeral de Agader calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con 
posterioridade a esta declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s a esta solicitude.  

Así mesmo, 

DECLARA que 

NON obtivo ningún tipo de axuda suxeita ao réxime de minimis no exercicio fiscal en curso e nos dous exercicios anteriores ao da 
presente solicitude de subvención.

SÍ obtivo as seguintes axudas suxeitas ao réxime de minimis nos tres últimos exercicios fiscais (inclúese copia da resolución de 
aprobación da axuda e do seu pagamento no seu caso):

IMPORTE TOTAL das axudas de minimis percibidas

IMPORTE

DECLARA que non está incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

NON TER solicitado outras axudas para o proxecto.

TER solicitado axudas dos organismos que se mencionan a continuación para o proxecto.

en calidade de

DECLARA

Igualmente,

E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO C

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

RESUMO DO 
PROXECTO

Descrición do proxecto ou actuación

Resumo da proposta (máximo de 500 caracteres)

1. Localización xeográfica do proxecto (máximo 10 puntos)

Concello (ou concellos) no (nos) que se vai desenvolver o proxecto

2. Cooperación de varias entidades (máximo 8 puntos)

Nº de entidades que cooperan no proxecto, ademáis da promotora

3. Carácter innovador do proxecto (máximo 4 puntos)

Descrición:

4. Capacidade de influencia sobre o texido socioeconómico (máximo 3 puntos)

Actuacións que favorecen a aparición de actividades produtivas

Descrición:
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5. Utilización enerxías renovables (máximo 3 puntos)

SI NON

6. Utilización de TIC (máximo 3 puntos)

SI NON

7. Compromiso de utilización do galego (máximo 2 puntos)

Ao abeiro do artigo 20.2 apartado l) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, comprométome/comprometemos 
ao emprego do idioma galego na execución e desenvolvemento do proxecto.

SÓ MEDIDA 313. FOMENTO DAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

8. Actuacións integris (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:

9. Promoción da desestacionalización do turismo (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:

10. Promoción de produtos e recursos locais (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:

SÓ MEDIDA 321. SERVIZOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E A POBOACIÓN RURAL

11. Fomento da integración social (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:

12. Perspectivas de perdurabilidade máis alá do período mínimo de mantemento da actividade (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:

13. Servizos adaptados a persoas con mobilidade reducida (máximo 5 puntos)

SI NON

Descrición:
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SÓ MEDIDA 323. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL

14. Interés do ben a valorizar (máximo 6 puntos)

- Proxectos executados en Rede Natura 2000: 3 puntos

- Proxectos incluidos no Inventario do patrimonio cultural: 3 puntos

Descrición:

15. Actuacións integrais (máximo 3 puntos)

SI NON

Descrición:

16. Incidencia sobre colectivos determinados (máximo 3 puntos)

SI NON

Nº total beneficiarios

Nº beneficiarios inmigrantes ou emigrantes retornados

Nº beneficiarios xóvenes  < 35 anos

Nº beneficiarios maiores

Nº beneficiarios mulleres

Nº beneficiarios con algunha dependencia 

Nº beneficiarios con discapacidade

17. Calidade do proxecto de sensibilización do patrimonio inmaterial (máximo 3 puntos)

SI NON

E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO D

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

ORZAMENTO

Don/Dona

en representación de

, con DNI

, con NIF

Concepto ou partida

ORZAMENTO

Importe c/ IVE 
(EUR)

Importe sen IVE 
(EUR)

en calidade de que presenta a solicitude para a subvención aos proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia, convocatoria 2012-2013, para o proxecto que se cita a continuación

nome do proxecto

TOTAL 

Lugar e data

, de de

SINATURA DO BENEFICIARIO O RUEPRESENTANTE
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO E

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

PLAN DE XESTIÓN

1. Resumo da acción non productiva
O proxecto vaise desenvolver de acordo con estas especificacións que o peticionario asina e se compromete a manter durante os cinco anos posteriores ao derradeiro 
pagamento da subvención 

Descrición do proxecto. Identificación da súa localización. Instalacións existentes. Novas instalacións.

Destinatarios do proxecto (tipoloxía dos usuarios, dos servicios e número destes)

Usos previstos distinguindo, de ser o caso, os que sexan gratuitos daqueles outros polos que se prevexan ingresos.

Plan previsto de sinalización e información co fin de dar a coñecer a actuación. 

Recursos materiais necesarios para as tarefas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.)

Custos das tarefas periódicas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.)

Ingresos previstos se os houber

Outras cuestións descritivas de interese.

Prezos, tarifas e taxas previstas a cobrar por candanseu servizo se os houber

Recursos humán(s) co(s) seu(s) perfil(ís) profesional(ais) que se vai(van) facer cargo das tarefas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, 
etc.) e entidade(s) á que pertence(n) ou a que está(n) ou estará(n) adscrita(s)

Tipo de acceso (libre para o público en xeral ou ben restrinxido, visitas concertadas e guiadas ou outras).

Horario de apertura ó público especificando as variacións diarias, semanais e estacionais, de ser o caso.

2. Programa de mantemento
O solicitante comprométese a cumprir as tarefas indicadas durante os cinco anos posteriores ao derradeiro pagamento da subvención

Descrición das tarefas de mantemento e a súa periodicidade.

Custos mantemento

Recursos materiais necesarios para as tarefas de mantemento

Recursos humán(s) co(s) seu(s) perfil(is) profesional(ais) que se vai(van) facer cargo das tarefas periódicas de mantemento e entidade(s) á que 
pertence(n) ou a que está(n) ou estará(n) adscrita(s)

E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO F

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

ACEPTACIÓN

ACEPTA 

Os requisitos e condicións fixados nas bases reguladoras, na convocatoria e na Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

(AGADER) pola que se concede unha subvención da Convocatoria 2011-2012 aos Proxectos Dinamizadores das Áreas Rurais de Galicia por 

importe de                        euros, que ten por obxecto o finanzamento do proxecto denominado: 

                 

con código                                        así como as normas e procedementos de xustificación, seguimento e control establecidos, 

comprometéndose a destinar dito importe aos fins previstos e a reintegrar os fondos non empregados ou que non se apliquen ás actividades 

previstas.

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

en calidade de

EXPÓN: 
  
Que autoriza a Agader, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, e convenios e de sancións, regulados no Decreto 
132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, e que autoriza a 
Agader para o tratamento necesario dos seus datos, aos efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, 
de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o 
importe das axudas concedidas.

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de 
Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO G

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

RENUNCIA

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 

pola que se concede unha subvención da Convocatoria 2012-2013 aos Proxectos Dinamizadores das Áreas Rurais de Galicia dunha porcentaxe 

do                                %  polo importe de                        euros, que ten por obxecto o finanzamento do proxecto denominado: 

                 

con código                                         

  

RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DEVANDITA SUBVENCIÓN

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

en calidade de

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de 
Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO H

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

SOLICITUDE 
MODIFICACIÓN

TÍTULO DO PROXECTO CÓDIGO DE EXPEDIENTE

DECLARA que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención ao abeiro da convocatoria de proxectos 
dinamizadores das areas rurais 2012 
  
SOLICITA a modificación da Resolución de Concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):

Modificación do titular ou promotor do expediente: 1

Modificación no Orzamento do expediente: 1

Modificación no financiamento do expediente: 1

Ampliación do prazo de execución e xustificación (Prórroga): 1

§ Documento público ou privado no que quede reflexado o traspaso de compromisos asumidos na 
aceptación da subvención 

§ Documentación acreditativa da personalidade do cesionario

§ Novo Orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto en documento 
normalizado (modelo D) 2 

§ De se-lo caso Modelo E de Relación de ofertas solicitadas e elixidas

§ Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas 
para o mesmo proxecto segundo o modelo normalizado

§ Memoria xustificativa da solicitude de prórroga na que quede constancia de: Situación actual do 
proxecto, Causas do retraso na execución e Previsión e prazos de finalización.

1 Xunto con esta solicitude deberase acompañar a seguinte documentación 

2 Naqueles expedientes nos que é necesario o proxecto técnico de execución debe achegarse copia do novo  orzamento asinado polo técnico redactor do 
mesmo

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

en calidade de

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO I

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

SOLICITUDE 
ANTICIPO

Axuda  concedida:                            € 

Importe anticipo solicitado:                           €  (O importe do anticipo será por un máximo da anualidade  vixente e en ningún caso 

superará o 50% da axuda concedida) 

Importe do aval:                               € (O importe do aval será do 110% do importe do anticipo solicitado)

SOLICITA: 
  
Que lle sexa concedido un anticipo da subvención concedida polo importe arriba mencionado, conforme se establece no apartado F) das bases 
reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das areas rurais de Galicia.

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

en calidade de

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA CON ESTA SOLICITUDE 

Garantía escrita do Alcalde-Presidente do 110% do importe anticipado

Declaración de non estar incurso en ningunha das circunstancias sinaladas no parágrafo 3º do art. 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO K

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

XUSTIFICACIÓN

Don/Dona

en representación de

, con DNI

, con NIF

Concepto aceptado por AGADER 
 (Resolución de concesión da subvención)

INVESTIMENTO ACEPTADO XUSTIFICANTES PRESENTADOS

Importe  
xustificado (EUR)

Importe 
aceptado por 
Agader (EUR)

Importe total 
factura (EUR)

en calidade de que resultou beneficiario da subvención aos proxectos dinamizadores das áreas

rurais de Galicia, convocatoria 2012-2013, que se cita a continuación:

TOTAL

Concepto facturado, entidade que factura,  
nº factura e data

DECLARA 
ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto

Nombre do proxecto: Código do proxecto:

Porcentaxe de axuda: Importe da axuda:Xustificación nº (indicar se é final):

POLO TANTO SOLICITA
SE TEÑA POR XUSTIFICADO O IMPORTE CORRESPONDENTE DO INVESTIMENTO O PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN MÁXIMA QUE LLE CORRESPONDA

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Permisos e licenzas (pagamento final):

Facturas orixinais Documentos xustificativos orixinais do pagamento

Relación da maquinaria e equipos subvencionados coa marca, modelo e nº de serie e/ou bastidor, segundo o modelo Declaración de outras axudas (Modelo B)

Resultado dos estudos en soporte informático (de ser o caso)

Copia dos materiais impresos (de ser o caso, indíquese o nº de exemplares distintos que presenta): Certificacións de obra

Certificación do secretario/interventor respecto do expediente de contratación (primeira xustificación)

Outra documentación (especificar):

Lugar e data

, de de

SINATURA DO BENEFICIARIO OU REPRESENTANTE
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SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 
2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013

MODELO L

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

MR701A
DOCUMENTO

RELACIÓN DE 
EQUIPOS 

SUBVENCIONADOS

Descrición do Equipo ou maquinaria Data de compraNº de serie 
(de se-lo caso)Marca e modelo

DECLARA 
• Que a seguinte relación de equipos e maquinaria correspóndense con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de

pagamento. 
• Estos equipos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 5 anos a contar dende a a data da súa 

adquisición.

Lugar e data

, de de

E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso 

Don/Dona

en representación propia

en representación de

actuando

, con DNI

, con NIF

en calidade de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO A
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
SOLICITUDE
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1. DATOS DO SOLICITANTE
TIPOLOXÍA
RAZÓN SOCIAL
NIF
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDADE/PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
MÓBIL
ENDEREZO ELECTRÓNICO
2. DATOS DO REPRESENTANTE
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
DNI/NIE
3. DATOS DO PROXECTO
DENOMINACIÓN
ORZAMENTO TOTAL (€)
LOCALIDADE/PARROQUIA
PROVINCIA
CONCELLO
4. LIÑA DE AXUDAS SOLICITADAS (indicar soamente unha por cada solicitude e proxecto)
¿TEN SOLICITADAS AXUDAS PARA OUTROS PROXECTOS AO ABEIRO DESTA CONVOCATORIA?
En caso afirmativo indicar o número de proxectos presentados: 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (orixinais asinados dos MODELOS e copias da restante documentación)
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (continuación)
6. DECLARACIÓN-COMPROMISO
O/A peticionario/a declara NON TER INICIADO o investimento relativo ao proxecto na data de presentación da solicitude de axuda e comprométese a NON INICIAR a actuación sen ter acta notarial de data posterior á presentación da solicitude de axuda que reflicta fidedignamente o non inicio da actuación ou ben acta de non inicio levantada por Agader.	
7. AUTORIZACIÓNS E CONSENTIMENTOS
Consinto expresamente a publicidade no D.O.G. e na páxina web de Agader dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como a inclusión nos rexistros de axudas, subvencións e sancións da Xunta de Galicia e autoriza a Agader para o tratamento necesario dos seus datos, aos efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública.
Quedo informado de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento (Art.15 da Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO B
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
DECLARACIÓN
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS CONCEDIDAS E/OU SOLICITADAS
DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO/A NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 10.2 Y 10.3 DA LEI 9/2007
CONVOCATORIA (1)
D.O.G
(Nº e data)
IMPORTE
ORIXE DOS
FONDOS
ORGANISMO
SITUACIÓN
ACTUAL AXUDA (2)
SITUACIÓN
ANO
IMPORTE
ORGANISMO CONCEDENTE
(1) Xúntase copia da convocatoria 
(2) Indique: Solicitada, Concedida ou Pagada. No caso de tela concedida, xúntese copia da resolución de concesión e de pagamento no caso de tela aboada.
Así mesmo, comprométese a comunicarlle á Dirección Xeral de Agader calquera nova solicitude, concesión ou pagamento que se produza con posterioridade a esta declaración e, en todo caso, antes do cobramento da/s axuda/s correspondente/s a esta solicitude. 
Así mesmo,
DECLARA que 
IMPORTE TOTAL das axudas de minimis percibidas
IMPORTE
DECLARA que non está incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
DECLARA
Igualmente,
E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO C
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
RESUMO DO
PROXECTO
Descrición do proxecto ou actuación
Resumo da proposta (máximo de 500 caracteres)
1. Localización xeográfica do proxecto (máximo 10 puntos)
Concello (ou concellos) no (nos) que se vai desenvolver o proxecto
2. Cooperación de varias entidades (máximo 8 puntos)
Nº de entidades que cooperan no proxecto, ademáis da promotora
3. Carácter innovador do proxecto (máximo 4 puntos)
Descrición:
4. Capacidade de influencia sobre o texido socioeconómico (máximo 3 puntos)
Actuacións que favorecen a aparición de actividades produtivas
Descrición:
5. Utilización enerxías renovables (máximo 3 puntos)
6. Utilización de TIC (máximo 3 puntos)
7. Compromiso de utilización do galego (máximo 2 puntos)
SÓ MEDIDA 313. FOMENTO DAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
8. Actuacións integris (máximo 5 puntos)
Descrición:
9. Promoción da desestacionalización do turismo (máximo 5 puntos)
Descrición:
10. Promoción de produtos e recursos locais (máximo 5 puntos)
Descrición:
SÓ MEDIDA 321. SERVIZOS BÁSICOS PARA A ECONOMÍA E A POBOACIÓN RURAL
11. Fomento da integración social (máximo 5 puntos)
Descrición:
12. Perspectivas de perdurabilidade máis alá do período mínimo de mantemento da actividade (máximo 5 puntos)
Descrición:
13. Servizos adaptados a persoas con mobilidade reducida (máximo 5 puntos)
Descrición:
SÓ MEDIDA 323. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL
14. Interés do ben a valorizar (máximo 6 puntos)
- Proxectos executados en Rede Natura 2000: 3 puntos
- Proxectos incluidos no Inventario do patrimonio cultural: 3 puntos
Descrición:
15. Actuacións integrais (máximo 3 puntos)
Descrición:
16. Incidencia sobre colectivos determinados (máximo 3 puntos)
Nº total beneficiarios
Nº beneficiarios inmigrantes ou emigrantes retornados
Nº beneficiarios xóvenes  < 35 anos 
Nº beneficiarios maiores
Nº beneficiarios mulleres
Nº beneficiarios con algunha dependencia 
Nº beneficiarios con discapacidade
17. Calidade do proxecto de sensibilización do patrimonio inmaterial (máximo 3 puntos)
E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO D
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
ORZAMENTO
Don/Dona
en representación de
, con DNI
, con NIF
Concepto ou partida
ORZAMENTO
Importe c/ IVE
(EUR)
Importe sen IVE
(EUR)
en calidade de
que presenta a solicitude para a subvención aos proxectos dinamizadores das áreas
rurais de Galicia, convocatoria 2012-2013, para o proxecto que se cita a continuación
nome do proxecto
TOTAL  
Lugar e data
,
de
de
SINATURA DO BENEFICIARIO O RUEPRESENTANTE
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO E
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
PLAN DE XESTIÓN
1. Resumo da acción non productiva
O proxecto vaise desenvolver de acordo con estas especificacións que o peticionario asina e se compromete a manter durante os cinco anos posteriores ao derradeiro pagamento da subvención 
Descrición do proxecto. Identificación da súa localización. Instalacións existentes. Novas instalacións.
Destinatarios do proxecto (tipoloxía dos usuarios, dos servicios e número destes)
Usos previstos distinguindo, de ser o caso, os que sexan gratuitos daqueles outros polos que se prevexan ingresos.
Plan previsto de sinalización e información co fin de dar a coñecer a actuación.         
Recursos materiais necesarios para as tarefas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.)
Custos das tarefas periódicas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.)
Ingresos previstos se os houber
Outras cuestións descritivas de interese.
Prezos, tarifas e taxas previstas a cobrar por candanseu servizo se os houber
Recursos humán(s) co(s) seu(s) perfil(ís) profesional(ais) que se vai(van) facer cargo das tarefas de xestión habitual (apertura, peche, divulgación, etc.) e entidade(s) á que pertence(n) ou a que está(n) ou estará(n) adscrita(s)
Tipo de acceso (libre para o público en xeral ou ben restrinxido, visitas concertadas e guiadas ou outras).
Horario de apertura ó público especificando as variacións diarias, semanais e estacionais, de ser o caso.
2. Programa de mantemento
O solicitante comprométese a cumprir as tarefas indicadas durante os cinco anos posteriores ao derradeiro pagamento da subvención
Descrición das tarefas de mantemento e a súa periodicidade.
Custos mantemento
Recursos materiais necesarios para as tarefas de mantemento
Recursos humán(s) co(s) seu(s) perfil(is) profesional(ais) que se vai(van) facer cargo das tarefas periódicas de mantemento e entidade(s) á que pertence(n) ou a que está(n) ou estará(n) adscrita(s)
E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO F
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
ACEPTACIÓN
ACEPTA
Os requisitos e condicións fixados nas bases reguladoras, na convocatoria e na Resolución da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) pola que se concede unha subvención da Convocatoria 2011-2012 aos Proxectos Dinamizadores das Áreas Rurais de Galicia por importe de                        euros, que ten por obxecto o finanzamento do proxecto denominado:
                
con código                                        así como as normas e procedementos de xustificación, seguimento e control establecidos, comprometéndose a destinar dito importe aos fins previstos e a reintegrar os fondos non empregados ou que non se apliquen ás actividades previstas.
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
EXPÓN:
 
Que autoriza a Agader, para incluír e facer público, nos rexistros de axudas, subvencións, e convenios e de sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, e que autoriza a Agader para o tratamento necesario dos seus datos, aos efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013.
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO G
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
RENUNCIA
RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
pola que se concede unha subvención da Convocatoria 2012-2013 aos Proxectos Dinamizadores das Áreas Rurais de Galicia dunha porcentaxe do                                %  polo importe de                        euros, que ten por obxecto o finanzamento do proxecto denominado:
                
con código                                        
 
RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DEVANDITA SUBVENCIÓN
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de _____ do 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013.
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO H
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
SOLICITUDE
MODIFICACIÓN
TÍTULO DO PROXECTO
CÓDIGO DE EXPEDIENTE
DECLARA que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención ao abeiro da convocatoria de proxectos dinamizadores das areas rurais 2012
 
SOLICITA a modificación da Resolución de Concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
§         Documento público ou privado no que quede reflexado o traspaso de compromisos asumidos na aceptación da subvención
§         Documentación acreditativa da personalidade do cesionario
§         Novo Orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto en documento normalizado (modelo D) 2
§         De se-lo caso Modelo E de Relación de ofertas solicitadas e elixidas
§         Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto segundo o modelo normalizado
§         Memoria xustificativa da solicitude de prórroga na que quede constancia de: Situación actual do proxecto, Causas do retraso na execución e Previsión e prazos de finalización.
1 Xunto con esta solicitude deberase acompañar a seguinte documentación
2 Naqueles expedientes nos que é necesario o proxecto técnico de execución debe achegarse copia do novo  orzamento asinado polo técnico redactor do mesmo
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO I
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
SOLICITUDE
ANTICIPO
Axuda  concedida:                            €
Importe anticipo solicitado:                           €  (O importe do anticipo será por un máximo da anualidade  vixente e en ningún caso superará o 50% da axuda concedida)
Importe do aval:                               € (O importe do aval será do 110% do importe do anticipo solicitado)
SOLICITA:
 
Que lle sexa concedido un anticipo da subvención concedida polo importe arriba mencionado, conforme se establece no apartado F) das bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das areas rurais de Galicia.
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA CON ESTA SOLICITUDE 
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO K
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
XUSTIFICACIÓN
Don/Dona
en representación de
, con DNI
, con NIF
Concepto aceptado por AGADER
 (Resolución de concesión da subvención)
INVESTIMENTO ACEPTADO
XUSTIFICANTES PRESENTADOS
Importe 
xustificado (EUR)
Importe aceptado por Agader (EUR)
Importe total
factura (EUR)
en calidade de
que resultou beneficiario da subvención aos proxectos dinamizadores das áreas
rurais de Galicia, convocatoria 2012-2013, que se cita a continuación:
TOTAL
Concepto facturado, entidade que factura, 
nº factura e data
DECLARA
ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto
Nombre do proxecto:
Código do proxecto:
Porcentaxe de axuda:
Importe da axuda:
Xustificación nº (indicar se é final):
POLO TANTO SOLICITA
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Lugar e data
,
de
de
SINATURA DO BENEFICIARIO OU REPRESENTANTE
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA 2008-2013. CONVOCATORIA 2012-2013
MODELO L
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
MR701A
DOCUMENTO
RELACIÓN DE EQUIPOS SUBVENCIONADOS
Descrición do Equipo ou maquinaria
Data de compra
Nº de serie
(de se-lo caso)
Marca e modelo
DECLARA
·         Que a seguinte relación de equipos e maquinaria correspóndense con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de pagamento.
·         Estos equipos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 5 anos a contar dende a a data da súa adquisición.
Lugar e data
,
de
de
E para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso 
Don/Dona
actuando
, con DNI
, con NIF
en calidade de
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