
  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude de 

subvención ou axuda económica, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixindo un escrito á Deputación Provincial de Lugo, Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos (Unidade de 

Plans Especiais). 

 

 

MODELO DE SOLICITUDE  
  

“PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO, VITIVINÍCOLA E PESQUEIRO NA PROVINCIA DE LUGO” 

Liña 4.- “APOIO AO SECTOR PESQUEIRO DE BAIXURA” 
 

TIPO DE BENEFICIARIO (marcar con X) 

 Propietario  Nome: 
 

 Persoa xurídica propietaria Nome e razón social: 

CIF DA ENTIDADE: … 

 

DATOS  DO SOLICITANTE/REPRESENTANTE 

NOME   

1º APELIDO  

2º APELIDO  

NIF   

ENDEREZO (a efectos 

de notificación) 
 

CONCELLO  

CÓDIGO POSTAL  

CORREOELECTRÓNICO  

TELÉFONO   

SINATURA   

marcar cun x : 
O que subscribe, con NIF  ______________,             no seu nome             como representante legal 
SOLICITA UNHA SUBVENCIÓN PARA A MELLORA DA EMBARCACIÓN IDENTIFICADA COMO SEGUE: 

NOME DO BUQUE:                                                                             CÓDIGO RBPCAG: 

LISTA:                                           MATRÍCULA:                                 FOLIO: 

ESLORA TOTAL:                                            IDADE:                                            PORTO BASE: 

BREVE DESCRICIÓN DA  
ACTUACIÓN A REALIZAR: 
 

 

Orzamento estimativo de gastos*  

Importe da subvención solicitada*  

 

En ______________, _______ de ____________________ de 2015. 
O interesado, 

 
Asdo.: __________________________________ 

NÚMERO DE MARIÑEIROS ADSCRITOS NA EMBARCACIÓN:… 

DNI NOME 1º APELIDO 2º APELIDO 

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO I 
ANEXO  I  

  



  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude de 

subvención ou axuda económica, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixindo un escrito á Deputación Provincial de Lugo, Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos (Unidade de 

Plans Especiais). 

 

 

 

SISTEMAS DE SEGUIMENTO E AUTOAVALUACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROXECTO 

O que subscribe, NIF  ______________, na súa calidade de:   

Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 
 
MANIFESTA QUE OS SISTEMAS DE AUTOAVALIACIÓN SERÁN OS SEGUINTES: 
(REFERIRESE QUEN E COMO SE CONTROLAN AS ACTUACIÓNS) 

 

 
En ______________, _______ de ____________________ de 2015. 

O interesado, 
 

 
Asdo.: __________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN, PARA QUE SE É O CASO, E SE ASÍ SE CONSIDERA, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL,  POIDA SOLICITAR OS 

CORRESPONDENTES CERTIFICADOS DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS. 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
 

Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 

 
AUTORIZA: 

A que por parte da Deputación Provincial, se poda, se así o considera a mesma,  solicitar  as certificacións 

expedidas para os  efectos polos Organismos correspondentes de estar ao corrente no cumprimento das súas 

obrigas tributarias (Estado e Comunidade Autónoma), Seguridade Social, e Deputación Provincial. 

En ______________, _______ de ____________________ de 2015. 

O interesado, 

 

Asdo.: __________________________________  

ANEXO  II 



  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude de 

subvención ou axuda económica, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixindo un escrito á Deputación Provincial de Lugo, Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos (Unidade de 

Plans Especiais). 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE EN RELACIÓN COA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 

Marcar con X 
 (o feminino refírese se a solicitude é individual, ó xénero da persoa, si a solicitude é colectiva á entidade representada) 

 
 Non ter solicitada nin concedida ningunha outra axuda para a realización da acción ou comportamento a que se refire 

a presente solicitude de subvención 

 Non estar incurso/a en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar e percibir subvencións das 
Administracións Públicas  

 Que me encontro facultado/a para actuar no nome da entidade que represento, de conformidade cos acordos 
adoptados para o efecto  

 Non estar inhabilitado/a para contratar coas AA.PP. o para obter subvención das mesmas. 

 Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas 
disposicións vixentes, así como non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Facenda Pública, Autonómica e 
Deputación Provincial, e non ser debedor/a por resolución de procedencia de reintegro  

 Non ter pendente de xustificación cantidades anteriores concedidas pola Deputación Provincial  

 Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias establecidas polo artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

 Non ter feita a actuación ou adquisición con anterioridade á solicitude de axuda. 

 Manter en produción a embarcación para as que se conceda a axuda durante un período mínimo de cinco anos dende a 
concesión da citada subvención. 

 

En ______________, _______ de ____________________ de 2015. 

O interesado, 

Asdo.: _________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

ANEXO  III 



  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais recollidos nesta solicitude de 

subvención ou axuda económica, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de 

acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixindo un escrito á Deputación Provincial de Lugo, Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos (Unidade de 

Plans Especiais). 

 

 

OUTROS DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN 

 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
 
Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 

EN RELACIÓN CA SUBVENCIÓN SOLICITADA ACOMPAÑO, ADEMAIS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Marcar con X 
 

1.  2. Memoria valorada con situación actual, obxectivos, actuacións a realizar e facturas pro forma pormenorizadas 

3.  4. Fotografías do estado actual do buque a mellorar e no seu caso do equipamento existente 

5.  6. Copia/s do/s NIF 

7.  8. Copia do CIF., e dos seus estatutos 

9.  10. Copia do PERMEX (permiso de explotación) 

11.  12. Copia de facturas por traballos realizados como mariñeiro (traballadores autónomos) 

13.  14. Copia da xustificación do pagamento do último recibo da Seguridade Social Réxime Especial Traballadores do Mar  
15. (traballadores autónomos) 

16.  17. Copia/s da vida/s laboral/is expedida/s actualmente  

18.  19. Copia ultimas nóminas do/s traballador/es do barco (traballadores conta allea) 

 IRPF 2013  

20.  21. Outros: 

 

Nota.- Cubriranse cun X os apartados que proceda e poderanse achegar aqueles outros que se consideren 

convenientes  

 

En __________________,  ______ de ______________ de 2015. 

O interesado, 

 

Asdo.: ___________________________ 
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