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III. Outras disposicións
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 6 de xullo de 2022 pola que se publica
o Acordo do Consello de Dirección, do 28 de xuño de 2022, polo que se modifica
o Acordo do 30 de xullo de 2018 polo que se aproban as bases reguladoras
das axudas para a preparación e realización de proxectos de cooperación entre
grupos de desenvolvemento rural, ao abeiro da medida Leader (submedida
19.3), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020
(código de procedemento MR710A).
Advertido erro na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 134,
do 14 de xullo de 2022, cómpre realizar a siguiente corrección:

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

Na páxina 39.958, ao final do texto da resolución, deben engadirse os seguintes anexos
para a tramitación das axudas:
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ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR710A

SOLICITUDE

AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020.
SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

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)

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

IBAN

DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

Núm.
de
socio

Nome do grupo do proxecto

Orzamento total
subvencionable do
grupo

Porcentaxe do
orzamento sobre o
total do proxecto

Axuda Feader

Feader porcentaxe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO IV

(continuación)

ORZAMENTO
ORZAMENTO
TOTAL

COFINANCIAMENTO DO PROGRAMA
Axuda
Leader

Porcentaxe de
cofinanciamento
Feader

OUTROS COFINANCIAMENTOS
Outras axudas públicas

Autofinanciamento

Porcentaxe
Cofinanciamentos
cofinanciamento
públicos
público

Porcentaxe de
autofinanciamento

TOTAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Solicitou e/ou lle foron concedidas outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE

2. Que, en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin lle foi concedida ningunha axuda de minimis.
Solicitou e/ou lle foron concedidas outras axudas de minimis, e son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

Así mesmo, comprometese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data de esta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. Estar ao día no pagamento de débedas 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 del 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.
7. Asumir a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga de comunicar ao órgano
xestor os casos de sospeita de fraude.
8. Cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións e contratación
pública, cando proceda.
9. Que pode, ou non pode, ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da
Comisión, do 17 de xuño de 2014.
10. Non estar suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible
co mercado común.
11. Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos da actuación para a cal se solicita a axuda.
12. Manter un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos
subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre os gastos
financiados con este tipo de fondos Feader.
13. Conservar toda a documentación relativa á subvención segundo o establecido nos regulamentos de aplicación aos fondos que financian Feader
a axuda concedida.
14. Estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.
15. A actividade que se subvenciona non causa un prexuízo significativo («do no significant harm») aos obxectivos ambientais nos termos do
artigo 17 do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuño de 2020, relativo ao establecemento dun marco
para facilitar os investimentos sustentables e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088, e restante normativa de aplicación.
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ANEXO IV
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Contido do proxecto (segundo o anexo II das bases reguladoras).
Documento vinculante (segundo o anexo III das bases reguladoras).
Desagregación do gasto por grupo participante e por concepto de gasto.
Convenios con terceiros, de ser o caso.
Outra documentación que se considere de interese (especificar):
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documentación acreditativa da representación da entidade solicitante, de ser o caso,
da representación da mesma

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante
Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

SI

NON

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Finalidades do tratamento

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

Lexitimación para o tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas
legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. En concreto, a competencia e as
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda coa
finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e
avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo
intermedio dos programas operativos en virtude das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos
programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, número 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo XIII,
número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e
supresión dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica
da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
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ANEXO IV
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 30 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 30 de xullo de 2018 polo que se aproban as bases
reguladoras das axudas para a preparación e realización de proxectos de cooperación entre grupos de desenvolvemento rural, ao abeiro da
medida Leader (submedida 19.3), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2010 (PDR).
Resolución do 6 de xullo de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección, do 28 de xuño de 2022, polo que se modifica o Acordo do
30 de xullo de 2018 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas para a preparación e realización de proxectos de cooperación entre
grupos de desenvolvemento rural, ao abeiro da medida Leader (submedida 19.3), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR710A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
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ANEXO V

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Solicitou e/ou lle foron concedidas outras axudas para o mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que, en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin lle foi concedida ningunha axuda de minimis.
Solicitou e/ou lle foron concedidas outras axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. 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.
6. Estar ao día no pagamento de débedas 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 del 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.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
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ANEXO VI

DESISTENCIA
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EXPÓN QUE
-O

solicitou unha axuda ao abeiro da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 para o expediente citado no encabezamento.

- Desiste da solicitude de axuda, cos efectos que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
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ANEXO VII

RENUNCIA
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Pola que se concede unha subvención a través da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 polo importe de
ten por obxecto o financiamento do proxecto denominado:

€ , que
, con

número de expediente

RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DEVANDITA SUBVENCIÓN

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
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ANEXO VIII

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA
Que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario/a dunha subvención ao abeiro da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020.

SOLICITA
A modificación da resolución de concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
Modificación do GDR coordinador do expediente:
- Documento público ou privado en que quede reflectido o traspaso de compromisos asumidos coa aceptación da subvención.
- Documentación acreditativa da personalidade da persoa cesionaria.
Modificación no orzamento do expediente:

2

- Novo orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto.
Modificación no financiamento do expediente:
- Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto.
Ampliación do prazo de execución e xustificación (prórroga):

1

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

- Memoria xustificativa da solicitude de prórroga en que quede constancia da situación actual do proxecto, causas do atraso na execución e
previsión e prazos de finalización.
1 Xunto con esta solicitude deberase xuntar a seguinte documentación.
2 Naqueles expedientes en que é necesario o proxecto técnico de execución, debe achegarse copia do novo orzamento asinado polo/pola técnico/a redactor/a.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)
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ANEXO IX

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DECLARA
1. Que é beneficiario/a dunha subvención a través da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 para o expediente citado no encabezamento,
nos seguintes termos:
ORZAMENTO ACEPTADO
2.

IMPORTE DA AXUDA

Ter executadas as seguintes partidas e importes do proxecto.
XUSTIFICANTES PRESENTADOS

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

Concepto facturado e entidade que
factura

Marca, modelo e nº de serie do
equipo (se é o caso)

Nº de factura ou
documento
Data da factura
probatorio de
valor
equivalente

Data de
pagamento

TOTAIS
3. O expediente sufriu algún tipo de modificación respecto ás partidas subvencionadas?

SI

Importe
(con IVE)

Importe
imputado

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

NON (no caso de resposta afirmativa,
deberase achegar memoria explicativa
das modificacións realizadas)

SOLICITA
Que se teña por xustificado o importe correspondente do investimento, así como o pagamento da axuda máxima que corresponda.
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ANEXO IX
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Unha memoria técnica sintética, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
Unha memoria económica xustificativa das actividades realizadas, que conterá:
1.
2.
3.
4.

Unha relación clasificada dos gastos do proxecto de cooperación.
Os xustificantes dos gastos anteriores mediante a achega das facturas ou documentos acreditativos do gasto efectuado.
Os xustificantes de pagamento dos gastos e demais documentos de valor probatorio equivalente.
Tres ofertas de diferentes provedores, segundo o modelo normalizado do anexo X destas bases reguladoras.

Deberá presentarse tamén unha declaración sobre a veracidade das ofertas solicitadas e da non vinculación entre os GDR e os provedores,
segundo o modelo normalizado do anexo XI destas bases reguladoras.
Exemplar en soporte informático que permita a súa difusión, no caso de investimentos en estudos, proxectos técnicos, libros, folletos, etc.
Informe gráfico dos investimentos.
Declaración doutras axudas (segundo o modelo do anexo V das bases reguladoras).
Permisos, inscricións, autorizacións e/ou licenzas requiridas pola normativa (só para o pagamento final).
Certificados do cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social, no caso de que o
promotor se opoña expresamente á súa consulta.
Xustificación do emprego creado, xunto coa seguinte documentación xustificativa, se é o caso:
- Copia dos contratos de traballo correspondentes aos empregos creados.
- Acreditación da calidade e/ou tipoloxía do emprego creado, nos termos previstos nos criterios de selección aplicados ao expediente.
A documentación específica que se sinale na resolución de concesión da axuda.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento de débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62
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ANEXO X

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

Depósito legal C.494-1998

OFERTAS SOLICITADAS
CONCEPTO DO ORZAMENTO

Provedor

NIF

SEGUNDO APELIDO

OFERTAS ELIXIDAS
Importe
(sen IVE)

Provedor

Importe
(sen IVE)

Criterio de elección

Xustificación de non escoller a
máis económica2

Xoves, 21 de xullo de 2022

ISSN1130-9229

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

Páx. 40950
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ANEXO X
(continuación)

OFERTAS SOLICITADAS
CONCEPTO DO ORZAMENTO

Provedor

Importe
(sen IVE)

Criterio de elección

Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. A Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os provedores sexan reais.

2 A xustificación no caso de non escollerse a oferta más económica deberá completarse coa achega dunha memoria que detalle os motivos da escolla.
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1

Provedor

OFERTAS ELIXIDAS
Importe
(sen IVE)
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ANEXO XI

DECLARACIÓN SOBRE AS OFERTAS SOLICITADAS E ELIXIDAS
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA EN RELACIÓN COAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DO ANEXO X:
- Que se solicitaron polo menos 3 ofertas a distintos provedores.
SI

NON (neste caso presentarase a documentación correspondente)

- Que todas as ofertas presentadas a través de facturas pro forma son auténticas e os datos referidos ao enderezo postal, ao enderezo de
correo electrónico e ao nome da empresa son os facilitados polas distintas empresas provedoras.
- Que o promotor do proxecto carece de vinculación cos provedores, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público.
SI

NON (neste caso presentarase a documentación correspondente)

- Que as ofertas solicitadas para cada gasto non proceden de empresas vinculada entre elas, nos termos establecidos na lexislación de contratos
do sector público.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

,

de

de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 139

Xoves, 21 de xullo de 2022

Páx. 40953

ANEXO XII

RELACIÓN DE EQUIPAMENTOS SUBVENCIONADOS
MR710A – AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN LEADER. PDR DE GALICIA 2014-2020. SUBMEDIDA 19.3

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DECLARA
- Que a seguinte relación de equipos correspóndese con investimentos cuxa adquisición foi imputada na presente solicitude de pagamento.
- Estes equipamentos e bens quedarán afectos á actividade subvencionada por un período mínimo de 3 anos contados desde a data da súa
adquisición.
MARCA E MODELO

CVE-DOG: kjsj80f5-t0e7-0nv4-gpg0-7j9cbnrkal62

DESCRICIÓN DO EQUIPAMENTO

Nº DE SERIE
(de ser o caso)

DATA DE COMPRA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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de

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

