
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS AOS AXENTES DE COOPERACIÓN PARA EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO NO EXTERIOR

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR803D

DOCUMENTO

SOLICITUDE

CÓDIGO ACEX (para cubrir pola administración)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

PÁXINA WEB DATA CONSTITUCIÓN
DATA INSCRICIÓN NO 
REXISTRO GALEGO Nº REXISTRO GALEGO DA ENTIDADE

Nº DE SOCIOS

GALICIA

RESTO ESPAÑA

TOTAL 

PERSOAL

REMUNERADO

VOLUNTARIO

TOTAL 

SEDE CENTRAL EN GALICIA
SI

NON

TEN OUTRAS DELEGACIÓNS NO 
RESTO DO ESTADO

SI

NON

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

PAÍS PROXECTO EN AGRUPACIÓN CON NOME DA CONTRAPARTE OU SOCIO LOCAL

CÓDIGO DO SECTOR E SUBSECTOR CAD
PRAZO DE EXECUCIÓN DO 
PROXECTO DATA  INICIO (MES/ANO)

DATA FINALIZACIÓN (MES/
ANO)

CUSTO TOTAL DO PROXECTO SUBVENCIÓN SOLICITADA (en euros) % COFINANCIAMENTO DA XUNTA

FINANCIAMENTO DO PROXECTO EN EUROS

ENTIDADE IMPORTE % SOBRE CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL

SUBVENCIÓN SOLICITADA
ACHEGA ENTIDADE SOLICITANTE

ACHEGA SOCIO LOCAL

OUTRAS ACHEGAS PÚBLICAS
OUTRAS ACHEGAS PRIVADAS

ENDEREZO PARA 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 1 TELÉFONO 2 FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DA/S PERSOA/S RESPONSABLE/S DO  PROXECTO
NOME PERSOA RESPONSABLE XESTIÓN DO PROXECTO EN GALICIA CARGO

NOME PERSOA RESPONSABLE LOCAL DO PROXECTO CARGO

TELÉFONOS ENDEREZO ELECTRÓNICO

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
2. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
4. Estar ao día no pago de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10,2ºg) da Lei 9/2007, de 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.

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

CARPETA 1: Información relativa á entidade solicitante

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Certificación da Secretaría da entidade en Galicia acreditativa da vixencia dos 
datos depositados no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o 
Desenvolvemento.

Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidade.
Declaración responsable da persoa que ostenta a representación legal da 
entidade sobre o cumprimento das normativas ambientais e de dereitos 
humanos no territorio español e nos países de intervención.
Copia das contas anuais da entidade, última liquidación do orzamento rendida 
e aprobada polo órgano competente da entidade. Coa excepción das 
universidades.
Memoria da organización na que se inclúan as accións da entidade nos últimos 
dous anos.
Plan/estratexia de cooperación da entidade para os seguintes anos (dous como 
mínimo) na que se enmarca o proxecto presentado. No caso de empresas ou 
agrupacións empresariais deberán incluír o Plan de Responsabilidade Social 
Corporativa na que se insire o proxecto.
Cando varias entidades se agrupen para a realización dun proxecto, deberán 
xuntar o contrato ou acordo de colaboración asinado polas persoas que 
ostenten a representación legal das entidades polo que se obrigan 
solidariamente ante a Xunta de Galicia.
Os axentes de cooperación que pola súa natureza xurídica posúan ánimo de 
lucro achegarán documento de compromiso de non obter ningún beneficio da 
operación, segundo establecido no artigo 23.b, da Lei 3/2003, do 19 de xuño, 
de cooperación para o desenvolvemento.

As universidades incluirán certificación autorizando a presentación do proxecto 
á convocatoria e autorizando, así mesmo, o compromiso de gasto 
correspondente.

CARPETA 2: Información relativa á contraparte local

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Documentación acreditativa da representación legal da entidade: Copia do 
documento no que se recolla o nomeamento da persoa que ostente a 
representación legal e do seu documento ou cédula de identidade.

Declaración da persoa que ostente a representación legal da entidade na que 
se especifique a personalidade xurídica da entidade socia ou contraparte local, 
o seu domicilio social, a cuantificación do número de socios/as da entidade e a 
descrición da vinculación existente entre a entidade e o persoal ao servizo da 
mesma.
Copia dos estatutos da entidade.
Copia do documento de inscrición no rexistro correspondente da contraparte 
ou socio local.
Copia do número de identificación fiscal da entidade ou documentos similares 
no país de orixe.
Carta de compromiso de participación no proxecto por parte da contraparte 
local.
Copia das contas anuais da entidade, última liquidación do orzamento rendida 
e aprobada polo órgano competente da entidade. Coa excepción das 
universidades.



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN (continuación)

CARPETA 2: Información relativa á contraparte local (continuación)

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Memoria de actividades e traballos da entidade, onde se inclúan outros 
proxectos de cooperación para o desenvolvemento nos que participase, así 
como experiencia acadada na zona e no sector de actuación do proxecto (como 
mínimo dos dous últimos anos).
No caso de que a contraparte ou socio local sexa unha administración ou 
entidade pública deberá presentar: 
- Carta de compromiso de participación no proxecto. 
- Fotocopia compulsada do documento ou cédula de identidade da persoa que 
ostente a representación legal da entidade. 
- Copia do documento no que se recolla o nomeamento do representante legal 
ou certificación expedida polo órgano competente.

CARPETA 3: Información relativa o proxecto

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Formulario de presentación do proxecto no documento normalizado.
Orzamento do proxecto no documento normalizado.

Autorizo á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, 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 dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde a finalización 
do procedemento a que corresponden.

Autorizo á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, 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 Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 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 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de _____ , da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se aproban 
as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos 
de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE



ANEXO III

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas para o proxecto:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.

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

ORGANISMOS ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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CÓDIGO ACEX (para cubrir pola administración)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
PÁXINA WEB
DATA CONSTITUCIÓN
DATA INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO
Nº REXISTRO GALEGO DA ENTIDADE
Nº DE SOCIOS
GALICIA
RESTO ESPAÑA
TOTAL 
PERSOAL
REMUNERADO
VOLUNTARIO
TOTAL 
SEDE CENTRAL EN GALICIA
TEN OUTRAS DELEGACIÓNS NO RESTO DO ESTADO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO
PAÍS
PROXECTO EN AGRUPACIÓN CON
NOME DA CONTRAPARTE OU SOCIO LOCAL
CÓDIGO DO SECTOR E SUBSECTOR CAD
PRAZO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO
DATA  INICIO (MES/ANO)
DATA FINALIZACIÓN (MES/ANO)
CUSTO TOTAL DO PROXECTO
SUBVENCIÓN SOLICITADA (en euros)
% COFINANCIAMENTO DA XUNTA
FINANCIAMENTO DO PROXECTO EN EUROS
ENTIDADE
IMPORTE
% SOBRE CUSTO TOTAL
CUSTO TOTAL
SUBVENCIÓN SOLICITADA
ACHEGA ENTIDADE SOLICITANTE
ACHEGA SOCIO LOCAL
OUTRAS ACHEGAS PÚBLICAS
OUTRAS ACHEGAS PRIVADAS
ENDEREZO PARA 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 1
TELÉFONO 2
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
ANEXO I
(continuación)
DATOS DA/S PERSOA/S RESPONSABLE/S DO  PROXECTO
NOME PERSOA RESPONSABLE XESTIÓN DO PROXECTO EN GALICIA
CARGO
NOME PERSOA RESPONSABLE LOCAL DO PROXECTO
CARGO
TELÉFONOS
ENDEREZO ELECTRÓNICO
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Estar ao día no pago de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10,2ºg) da Lei 9/2007, de 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.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
CARPETA 1: Información relativa á entidade solicitante
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
CARPETA 2: Información relativa á contraparte local
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN (continuación)
CARPETA 2: Información relativa á contraparte local (continuación)
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
CARPETA 3: Información relativa o proxecto
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, 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 dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.
Autorizo á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, 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 Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE 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 a este centro directivo como responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de _____ , da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
ANEXO III
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas para o proxecto:
ORGANISMOS
ANO
IMPORTE (€)
DISPOSICIÓN REGULADORA
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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