
ANEXO I

PROCEDEMENTO

PREMIOS COOPERA GALICIA ENTIDADES LOCAIS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR420A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN DA ENTIDADE LOCAL SOLICITANTE OU AGRUPACIÓN DE CONCELLOS NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

RELACIÓN DE CONCELLOS QUE INTEGRAN A CANDIDATURA PRESENTADA (SÓ NO CASO DE AGRUPACIÓN DE CONCELLOS)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide coa anterior) 

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX 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 (20 DÍXITOS)

DATOS ESPECÍFICOS DA SOLICITUDE
DENOMINACIÓN DO PROXECTO PILOTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN

Autorizo á Dirección Xeral de Administración Local, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de 
procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada 
anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a devandita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do 
procedemento a que corresponden.

Certificación da remisión das contas da entidade local ao Consello de Contas de Galicia (anexo III).

Declaración responsable de non estar incursa a entidade local en ningunha das prohibicións do artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia (anexo II).
Certificación do acordo de aprobación pola entidade local do proxecto piloto de xestión compartida de servizos (anexo III).

Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas e/ou concedidas para o proxecto piloto (anexo II).

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidade.

Proxecto piloto de xestión compartida de servizos co contido mínimo do artigo 4.3

Instrumento xurídico que regula a agrupación de concellos e a xestión dos servizos que integran o proxecto piloto (só no caso de agrupación 
de concellos).



ANEXO I 
(continuación)

Autorizo á Dirección Xeral de Administración Local 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)

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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza 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, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse 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 
á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de xullo de 2013 pola que  se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos Premios Coopera Galicia Entidades Locais 
2013 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos piloto de xestión 
compartida de servizos promovidos por agrupación de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade 
autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE

Lugar e data

, de de

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
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E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
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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 (20 DÍXITOS)
DATOS ESPECÍFICOS DA SOLICITUDE
DENOMINACIÓN DO PROXECTO PILOTO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
Autorizo á Dirección Xeral de Administración Local, de conformidade cos artigos 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación se mantén vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.
PRESENTADO
CÓD. PROC.
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ANO
ANEXO I
(continuación)
Autorizo á Dirección Xeral de Administración Local 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.
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 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 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, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse 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 á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza como responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de xullo de 2013 pola que  se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos Premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupación de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE SOLICITANTE
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