
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA EXECUCIÓN DE INFRAESTRUTURAS  
DE USO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR480D

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO 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)

DATOS DA SOLICITUDE
DENOMINACIÓN DO PROXECTO ORZAMENTO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA

SOLICITUDES INDIVIDUAIS DE CONCELLOS

1. Que, en relación con outras subvenciones, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra 
administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMO IMPORTE (€)

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

2. Que o concello solicitante non está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario dunha subvención 
establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar 
ao día das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións. 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

SOLICITUDES CONXUNTAS (CONCELLOS ASOCIADOS OU AGRUPADOS)

1. Que, en relación con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra 
administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

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

ORGANISMO IMPORTE (€)

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

2. Que ningún dos concellos integrantes da agrupación ou asociación, participantes na solicitude, está incurso en ningunha das prohibicións para 
obter a condición de beneficiario dunha subvención establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar ao corrente das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao corrente no pagamento de 
obrigas por reintegro de subvencións. 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 

4. Que, de conformidade co exixido polo artigo 7.2 da orde, as declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes da asociación ou 
agrupación, de acordo coas cales se realiza esta declaración, están en poder do concello representante para a súa achega no procedemento 
de subvencións, no caso de ser requirido para iso polo órgano tramitador.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

DOCUMENTACIÓN XERAL
Memoria xustificativa da necesidade das obras ou equipamentos para as cales se solicita a subvención, asinada polo representante da 
entidade local

Proxecto ou anteproxecto da obra que se vai realizar, co contido mínimo (memoria, orzamento detallado, planos)

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITUDES INDIVIDUAIS
Certificación emitida polo/a secretario/a do concello solicitante no modelo do anexo II

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITUDES CONXUNTAS (AGRUPACIÓNS OU ASOCIACIÓNS DE CONCELLOS)
Certificación emitida polo/a secretario/a do concello representante no modelo do anexo III, con base nos acordos adoptados polos órganos 
competentes de cada un dos concellos asociados ou agrupados e/ou nas certificacións emitidas polos/as secretarios/as dos concellos 
participantes na solicitude
Convenio de colaboración que regula a asociación ou agrupación de concellos, co contido mínimo obrigatorio recollido no artigo 7.7 da orde.

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 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 1 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso 
público, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Administración Local
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO 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)
DATOS DA SOLICITUDE
DENOMINACIÓN DO PROXECTO
ORZAMENTO
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
SOLICITUDES INDIVIDUAIS DE CONCELLOS
1. Que, en relación con outras subvenciones, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que o concello solicitante non está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario dunha subvención establecidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar ao día das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
SOLICITUDES CONXUNTAS (CONCELLOS ASOCIADOS OU AGRUPADOS)
1. Que, en relación con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais:
ORGANISMO
IMPORTE (€)
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que ningún dos concellos integrantes da agrupación ou asociación, participantes na solicitude, está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario dunha subvención establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e particularmente as referidas a estar ao corrente das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma e estar ao corrente no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Que, de conformidade co exixido polo artigo 7.2 da orde, as declaracións orixinais emitidas polos concellos integrantes da asociación ou agrupación, de acordo coas cales se realiza esta declaración, están en poder do concello representante para a súa achega no procedemento de subvencións, no caso de ser requirido para iso polo órgano tramitador.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DOCUMENTACIÓN XERAL
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITUDES INDIVIDUAIS
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA SOLICITUDES CONXUNTAS (AGRUPACIÓNS OU ASOCIACIÓNS DE CONCELLOS)
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 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.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 1 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso público, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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