
En cumprimento do disposto no artg. 5 da Lei Orgánica 15/199 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que os datos recollidos nesta solicitude, 
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 ós concellos 
(Unidade de plans especiais) 

 

DEPUTACIÓN DE LUGO 
Cooperación e asistencia ós concellos 
Unidade de plans especiais 

  

LIÑA 1 

 

SOLICITUDE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN  

PROGRAMA DE MELLORA DA MOBILIDADE RURAL, E A POSTA EN VALOR CENTROS SOCIOCULTURAIS DA 

PROVINCIA DE LUGO 

LIÑA 1.- PROGRAMA DE MELLORA DA MOBILIDADE RURAL 
 

 

COLECTIVO SOLICITANTE 

Nome:  N.I.F.:  

 

DATOS DO REPRESENTANTE 

NOME:  DNI:  

1º APELIDO  

2º APELIDO  

ENDEREZO   CONCELLO:  

CÓDIGO POSTAL  TELEFONO  
CORREO 
ELECT. 

 

O que subscribe,  na súa calidade de representante legal do colectivo enriba indicado 
SOLICITA UN ANTICIPO DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA SEGUNDO O ESTABLECIDO NA BASE 4: 

EXPEDIENTE: SUBMOB-2016/______________ 
IMPORTE 
CONCEDIDO: 

 

DATA APROBACIÓN XUNTA GOBERNO: 09/06/2017 
(*)ANTICIPO 
SOLICITADO: 

 

* o anticipo non pode superar o 95% da axuda concedida 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

Que me encontro facultado para actuar en nome da entidade que represento, de conformidade cos acordos adoptados o efecto 

Que non me atopo inhabilitado para contratar coas AAPP ou para obter subvencións 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, é non e debedora por resolución de procedencia de reintegro. 

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

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 está incursa en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar e percibir 
subvencións das Administracións Públicas 
 

Deberá aportar a seguinte documentación: 
-  Certificado de non ter débedas coa Seguridade Social. 
- Documento emitido pola entidade bancaria no que se indique o número de conta 

na que se procederá, se é o caso, o abono do anticipo 

 

Para a concesión do anticipo, deberá indicar á Unidade de Plans Especiais a data de inicio das obras, co fin de que técnicos desta 
unidade poidan constatar de que efectivamente as obras comezaron. 

 
En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 

Asdo: (nome e apelidos):  _______________________________________________________ 
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