
ANEXO II

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A EMPRESAS ILLADAS EN ZONAS RURAIS PARA A CONTRATACIÓN DE 
SERVIZOS DE BANDA LARGA ULTRARRÁPIDA

CÓDIGO DO PROCEDMENTO

PR604A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito, salvo os poderes 
outorgados ante notario mediante documento público, que serán obxecto de consulta electrónica automatizada)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (administrador único, administrador solidario, conselleiro delegado ou apoderado, entre outros)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal). Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (consignar o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia Notific@ para que poida acceder ao contido delas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

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)

IBAN

DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA

INVESTIMENTO TOTAL SUBVENCIONABLE QUE VAI REALIZAR (SEN IVE) PORCENTAXE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal



ANEXO II 
(continuación)

DATOS DA LOCALIZACIÓN PARA A CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
REFERENCIA CATASTRAL

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

NÚMERO MEDIO DE EMPREGADOS CAUDAL DE DESCARGA DO SERVIZO DE BANDA LARGA EXISTENTE NA ACTUALIDADE

A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMOS DATA DE RESOLUCIÓN 
DA CONCESIÓN

DATA DE PAGAMENTO 
DA AXUDA IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación con outras axudas de minimis concedidas nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017) ou solicitadas e pendentes de resolución:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda baixo o réxime de minimis.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas baixo o réxime de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis, no ano 2017 en curso, 
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

3. Que o sector de actividade que se vai ver beneficiado polo proxecto para o cal se solicita a subvención a fin de determinar o regulamento de 
minimis de aplicación é: 

4. Que non ten contratado nin pode contratar en condicións de mercado, na localización obxecto de solicitude, servizos de banda larga con 
trinta (30) ou máis megabits por segundo de descarga (fluxo de datos no sentido da rede ao usuario). 

5. Que solicitou oferta para a provisión de acceso á banda larga ultrarrápida ao usuario final na localización para a cal se solicita a subvención, 
a un mínimo de tres (3) provedores diferentes, que se detallan a seguir, e manifesta o seu consentimento ao órgano xestor para recadar 
información complementaria aos provedores de servizos de banda larga respecto destas solicitudes e a resposta a elas.

ORGANISMOS DATA DE RESOLUCIÓN 
DA CONCESIÓN

DATA DE PAGAMENTO 
DA AXUDA IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Pesca e acuicultura

Produción primaria de produtos agrícolas

Operacións de transporte de mercadorías por estrada

Outras actividades non recollidas nas anteriores

PROVEDOR DE SERVIZOS DE 
BANDA LARGA

DATA DE PRESENTACIÓN DA 
SOLICITUDE DE SERVIZOS

REFERENCIA DO PROVEDOR, 
DA SOLICITUDE DE SERVIZOS 

(en caso de existir)

RECIBIDA OFERTA EN 
RESPOSTA Á SOLICITUDE

REFERENCIA DO PROVEDOR 
DA OFERTA DE SERVIZOS 

(en caso de existir)

SI NON

SI NON

SI NON

6. Que as entidades provedoras non están vinculadas coa persoa solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non concorre neles 
ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 16 de xuño, de subvencións de Galicia, nin no artigo 43 do regulamento 
que desenvolve a dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para os investimentos deste mesmo proxecto 
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.



ANEXO II 
(continuación)

7. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
8. Non estar incursa 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 nin en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións. 

9. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) 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, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

10. Non atoparse en crise segundo a definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e 
reestruturación de empresas non financeiras en crise (2014/C249/01). 

11. Non atoparse suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ao 
beneficiario ilegal e incompatible co mercado común. 

12. Que a persoa solicitante, en caso de resultar beneficiaria, asumirá o cumprimento de todas as obrigas establecidas na presente 
convocatoria de subvencións e nas súas bases reguladoras.

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

Oferta para a provisión de acceso á banda larga ultrarrápida para a cal se solicita a subvención (artigo 13.1.a).

Outras ofertas para a provisión de acceso de banda larga ultrarrápida ao usuario final na localización para a cal se solicita a subvención, de 
terse recibido (artigo 13.1.b).
Xustificación da elección da oferta para a provisión de acceso á banda larga ultrarrápida para a cal se solicita a subvención cando a 
elección non recaia na oferta de menor importe (artigo 13.1.c).
Xustificación da imposibilidade de obter tres ofertas para a provisión de acceso á banda larga ultrarrápida, se é o caso (artigo 13.1.d).

Se é o caso, documentos sobre os cales denegue a comprobación de datos mediante consulta electrónica automatizada.

Se é o caso, outra documentación: 

PRESENTADO CÓD. PROC.  ANO

Se é o caso, poder de representación da persoa representante, só no caso de poder non 
outorgado ante notario, e recollido nun documento privado. Tamén pode indicar se o 
documento xa foi presentado ante a Xunta de Galicia, identificando os seguintes datos:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos 
documentos.

DENEGO E 
PRESENTO O 
DOCUMENTO

NIF da persoa solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

Estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Poder de representación da persoa representante, só no caso de poder outorgado ante notario mediante documento 
público

DATA DO PODER Nº PROTOCOLO NOME E APELIDOS DO NOTARIO COLEXIO A QUE PERTENCE

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 que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
lopd.amtega@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 10 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas 
rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) 
no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (procedemento administrativo PR604A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito, salvo os poderes outorgados ante notario mediante documento público, que serán obxecto de consulta electrónica automatizada)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE (administrador único, administrador solidario, conselleiro delegado ou apoderado, entre outros)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ para que poida acceder ao contido delas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
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)
IBAN
DATOS DO INVESTIMENTO E CONTÍA SOLICITADA
INVESTIMENTO TOTAL SUBVENCIONABLE QUE VAI REALIZAR (SEN IVE)
PORCENTAXE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA
SUBVENCIÓN TOTAL SOLICITADA
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ANEXO II
(continuación)
DATOS DA LOCALIZACIÓN PARA A CAL SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
REFERENCIA CATASTRAL
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
NÚMERO MEDIO DE EMPREGADOS
CAUDAL DE DESCARGA DO SERVIZO DE BANDA LARGA EXISTENTE NA ACTUALIDADE
A PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas:
ORGANISMOS
DATA DE RESOLUCIÓN DA CONCESIÓN
DATA DE PAGAMENTO DA AXUDA
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que en relación con outras axudas de minimis concedidas nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017) ou solicitadas e pendentes de resolución:
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis, no ano 2017 en curso, doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que o sector de actividade que se vai ver beneficiado polo proxecto para o cal se solicita a subvención a fin de determinar o regulamento de minimis de aplicación é:
4. Que non ten contratado nin pode contratar en condicións de mercado, na localización obxecto de solicitude, servizos de banda larga con trinta (30) ou máis megabits por segundo de descarga (fluxo de datos no sentido da rede ao usuario).
5. Que solicitou oferta para a provisión de acceso á banda larga ultrarrápida ao usuario final na localización para a cal se solicita a subvención, a un mínimo de tres (3) provedores diferentes, que se detallan a seguir, e manifesta o seu consentimento ao órgano xestor para recadar información complementaria aos provedores de servizos de banda larga respecto destas solicitudes e a resposta a elas.
ORGANISMOS
DATA DE RESOLUCIÓN DA CONCESIÓN
DATA DE PAGAMENTO DA AXUDA
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
PROVEDOR DE SERVIZOS DE BANDA LARGA
DATA DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE SERVIZOS
REFERENCIA DO PROVEDOR, DA SOLICITUDE DE SERVIZOS (en caso de existir)
RECIBIDA OFERTA EN RESPOSTA Á SOLICITUDE
REFERENCIA DO PROVEDOR DA OFERTA DE SERVIZOS (en caso de existir)
Referencia do proveedor da oferta de servizos / Referencia del proveedor de la oferta de servicios
6. Que as entidades provedoras non están vinculadas coa persoa solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores, e que non concorre neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 16 de xuño, de subvencións de Galicia, nin no artigo 43 do regulamento que desenvolve a dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para os investimentos deste mesmo proxecto doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
ANEXO II
(continuación)
7. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
8. Non estar incursa 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 nin en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
9. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) 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, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
10. Non atoparse en crise segundo a definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e reestruturación de empresas non financeiras en crise (2014/C249/01).
11. Non atoparse suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ao beneficiario ilegal e incompatible co mercado común.
12. Que a persoa solicitante, en caso de resultar beneficiaria, asumirá o cumprimento de todas as obrigas establecidas na presente convocatoria de subvencións e nas súas bases reguladoras.
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
PRESENTADO
CÓD. PROC.  
ANO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos documentos.
DENEGO E PRESENTO O DOCUMENTO
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
DATA DO PODER
Nº PROTOCOLO
NOME E APELIDOS DO NOTARIO
COLEXIO A QUE PERTENCE
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 que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd.amtega@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 10 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (procedemento administrativo PR604A).
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
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Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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