
  

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 MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 

APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS” 

LIÑA PARA A QUE SOLICITA A AXUDA (marcar con X) 

 Liña 1. Axudas para a dotación de novas infraestruturas 

para o subministro de auga no medio rural (obra nova) 

 Liña 2. Axudas para a mellora e acondicionamento de redes de 

abastecemento de auga (instalacións xa existentes)  

 

TIPO DE BENEFICIARIO (marcar con X) 

 Comunidade de Usuarios  Nome da Comunidade de Usuarios: 
 

 Comunidades de Montes  Nome da Comunidade de Montes: 
 

 Asociacións de veciños e Entidades 
veciñais sen ánimo de lucro  

Nome da Asociación/Entidade veciñal: 

CIF DA ENTIDADE: …………………… 

 

DATOS DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

NOME   

1º APELIDO  

2º APELIDO  

NIF   

ENDEREZO (a efectos de notificación)  

CONCELLO  

CÓDIGO POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO DE CONTACTO  

SINATURA DO INTERESADO  

 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de representante legal 
SOLICITA UNHA SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DA SEGUINTE ACTUACIÓN: 
 

NOME DA OBRA OU ACTUACIÓN  

 

BREVE DESCRICIÓN DA OBRA OU  
ACTUACIÓN A REALIZAR 

 

 

Orzamento estimativo de gastos*  

Importe da subvención solicitada*  

(*) Poñerase en letra e número.  

Nº de usuarios beneficiados  

Nº de usuarios beneficiados do sector primario  

En _________________,  _______ de _________________ de 2015 

Asdo.: __________________________________ 

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). 

 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DO GRAO DE NECESIDADE DA ACTUACIÓN A REALIZAR 

O que subscribe, NIF  ______________, na súa calidade de representante legal da:   

Marcar con X 

 Comunidade de Usuarios  Razón Social: CIF:  

 Comunidade de Montes  Razón Social: CIF: 

 Asociación de veciños   Razón Social: CIF: 

 
MANIFESTA QUE O GRAO DE NECESIDADE DA ACTUACIÓN A REALIZAR ESTÁ MOTIVADO POR: 

 

 
SISTEMAS DE SEGUIMENTO E AUTOAVALUACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROXECTO 

 
MANIFESTA QUE OS SISTEMAS DE AUTOAVALIACIÓN SERÁN OS SEGUINTES: 

 

 
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). 

 

 

 

 

 

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 representante legal da:   
 
Marcar con X 

 Comunidade de Usuarios  Razón Social: CIF:  

 Comunidade de Montes  Razón Social: CIF: 

 Asociación de veciños   Razón Social: CIF: 

 
 
 
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  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). 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AXUDAS SOLICITADAS E CONCEDIDAS 

 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de representante legal da:   
 
Marcar con X 
 Comunidade de Usuarios  Razón Social: CIF:  

 Comunidade de Montes  Razón Social: CIF: 

 Asociación de veciños   Razón Social: CIF: 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE EN RELACIÓN COA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 

Marcar con X 
 * Que a entidade que represento non solicitou ningunha outra axuda para a realización da acción ou comportamento a 

que se refire a presente solicitude de subvención 

 * Que a entidade que represento si solicitou axuda para esta mesma acción ou comportamento, coas seguintes 
resolucións:  

  

Entidade á que se lle solicitou a axuda cantidade solicitada, resolución (pendente, denegada, concedida e 
importe, se é o caso). 

 

En ______________, _______ de ____________________ de 2015. 

 

O interesado, 

 

Asdo.: _________________________________ 

 

ANEXO  IV 



  

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 DE TER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO E DE NON TER FEITA A OBRA NIN 

ADQUISICIÓN CON ANTERIORIDADE Á SOLICITUDE 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de representante legal da:   
 
Marcar con X 
 Comunidade de Usuarios  Razón Social:  CIF:  

 Comunidade de Montes  Razón Social: CIF: 

 Asociación de veciños   Razón Social: CIF: 

 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
Marcar con X 

 Que a entidade que represento non está incursa en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar e 
percibir subvencións das Administracións Públicas  

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

 Que non me atopo inhabilitado para contratar coas AA.PP. o para obter subvención das mesmas. 

 Que a entidade que represento áchase 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 é debedora por resolución de procedencia de 
reintegro  

 Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación cantidades anteriores concedidas pola Deputación 
Provincial  

 Que o número de usuarios beneficiarios declarados na solicitude, así como dos beneficiarios que pertencen ao sector 
primario, entendendo neste caso, número de explotación agropecuarias inscritas nos correspondentes rexistro cando 
o destino da produción non sexa o autoconsumo, son certos. 

 Que a entidade que represento non está incursa en ningunha das circunstancias establecidas polo artigo 10 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 Que a entidade que represento non ten feita a obra con anterioridade á solicitude de axuda. 

 

En _________________,  _______ de _________________ de 2015. 

 

O interesado, 

 

Asdo.: ____________________________ 

 

 

 

ANEXO  V 



  

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 representante legal da:   
 
Marcar con X 
 Comunidade de Usuarios  Razón Social:  CIF:  

 Comunidade de Montes  Razón Social: CIF: 

 Asociación de veciños   Razón Social: CIF: 

 
 

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

1.  2. Proxecto asinado por técnico competente ou memoria valorada para o que se pretende a subvención e 
orzamento pormenorizado dos gastos 

3.  4. Copia do CIF., e dos seus estatutos 

 

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

convenientes  

 

En __________________,  ______ de ______________ de 2015. 

O interesado, 

 

 

Asdo.: ___________________________ 

 

ANEXO  VI 


	Nome da Comunidade de Usuarios: 
	Nome da Comunidade de Montes: 
	Nome da AsociaciónEntidade veciñal: 
	CIF D ENTIDDE: 
	NOME: 
	1 APELIDO: 
	2 APELIDO: 
	NIF: 
	ENDEREZO a efectos de notificación: 
	CONCELLO: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	TELÉFONO DE CONTACTO: 
	O que subscribe con NIF: 
	NOME DA OBRA OU ACTUACIÓN: 
	BREVE DESCRICIÓN DA OBRA OU ACTUACIÓN A REALIZAR: 
	Orzamento estimativo de gastos: 
	Importe da subvención solicitada: 
	N de usuarios beneficiados: 
	N de usuarios beneficiados do sector primario: 
	En: 
	undefined_2: 
	de: 
	Asdo: 
	O que subscribe NIF: 
	Razón Social: 
	CIF: 
	Razón Social_2: 
	CIF_2: 
	Razón Social_3: 
	CIF_3: 
	MANIFESTA QUE O GRAO DE NECESIDADE DA ACTUACIÓN A REALIZAR ESTÁ MOTIVADO POR: 
	MANIFESTA QUE OS SISTEMAS DE AUTOAVALIACIÓN SERÁN OS SEGUINTES: 
	En_2: 
	undefined_3: 
	de_2: 
	Asdo_2: 
	O que subscribe con NIF_2: 
	Razón Social_4: 
	CIF_4: 
	Razón Social_5: 
	CIF_5: 
	Razón Social_6: 
	CIF_6: 
	En_3: 
	undefined_4: 
	de_3: 
	Asdo_3: 
	Razón Social_7: 
	CIF_7: 
	Razón Social_8: 
	CIF_8: 
	Razón Social_9: 
	CIF_9: 
	Entidade á que se lle solicitou a axuda cantidade solicitada resolución pendente denegada concedida e importe se é o caso: 
	Razón Social_10: 
	CIF_10: 
	Razón Social_11: 
	CIF_11: 
	Razón Social_12: 
	CIF_12: 
	Asdo_4: 
	Razón Social_13: 
	CIF_13: 
	Razón Social_14: 
	CIF_14: 
	Razón Social_15: 
	CIF_15: 
	Asdo_5: 
	Check Box205: Off
	Check Box206: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Check Box210: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off
	Text213: 
	Check Box214: Off
	Check Box215: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Off
	Check Box218: Off
	Check Box219: Off
	Check Box220: Off
	Check Box221: Off
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Check Box227: Off
	Check Box228: Off
	Check Box229: Off
	Check Box230: Off
	Check Box231: Off
	Check Box232: Off
	Check Box233: Off
	Check Box234: Off
	Check Box235: Off
	Check Box236: Off
	Check Box237: Off
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Check Box241: Off
	Check Box242: Off
	Check Box243: Off
	Check Box244: Off
	Check Box245: Off
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 


