
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 

   

ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR PARA A XUSTIFICACIÓN DO GASTO 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (marcar con X) 

 Instancia (anexo II) 

 Memoria xustificativa da realización do proxecto ou actividade mais dossier fotográfico(anexo III) 

 Acreditación de inclusión do cartel informativo, mais a fotografía (anexo IV) 

 Declaración de realización da actividade (anexo V) 

 Xustificantes de gasto (anexo VI) 

 Relación das facturas ou documentos equivalentes (orixinais) (anexo VI-bis) 

 Declaración responsable do representante sobre a utilización do anticipo (anexo VI-tris) 

 Declaración responsable do representante (anexo VII) 

 Declaración responsable de outras axudas (anexo VIII)  

 Declaración responsable de non recuperación do IVE (anexo IX) 

 Declaración responsable de destinar os bens ó fin concreto (anexo X) 

  
 

  



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 

   

ANEXO II 

 

INSTANCIA  

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

MODELO DE CONTA XUSTIFICATIVA PARA ENTIDADES SUBVENCIONADAS 

    

Nº EXPEDIENTE 
a cubrir polo usuario 
 
SUBHIDR      - 2016 -                                

a cubrir pola admón 

 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade ____________ ___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ 

  

EXPÓN:  

  

Que á entidade que represento, foille concedida pola Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, unha 
subvención co número de expediente enriba mencionado 

 

Tendo en conta as bases para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, para o programa 

de mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos 

recursos hídricos, do ano 2016. 

SOLICITO: 

Que sexa admitida a documentación que se achega como xustificación da subvención concedida para a execución 

da obra ou actuación denominada ________________________________________________________________ 

 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
        
        

Asdo: _______________________________________________________ 
 
 

 

  



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 

   

ANEXO III 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DA REALIZACIÓN DO PROXECTO OU ACTIVIDADE MAIS DOSIER FOTOGRÁFICO 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade ____________ ___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , declaro baixo a miña responsabilidade que a entidade que represento executou a 

obra ou actuación subvencionada co núm. de expediente   SUBHIDR      - 2016 -                         , segundo a seguinte 
memoria explicativa 

 

DESCRIPCIÓN XERAL 
características 

destinatarios 

Incidencias existentes 

Nivel de logro de obxetivos 

PECHE ORZAMENTARIO 
Custo total da actividade 

Melloras que se formulan 

*Achégase dosier fotográfico das actuacións realizadas 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
        
        

Asdo: _______________________________________________________ 
 

  



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 

   

ANEXO IV 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

ACREDITACIÓN DE INCLUSIÓN DO CARTEL INFORMATIVO FACILITADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 
NA REALIZACIÓN DA OBRA OU PROXECTO 

 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade________________________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , declaro que se fixo constar na obra ou proxecto subvencionado o cartel indicativo 

de que foi patrocinada pola Deputación Provincial de Lugo, dentro do programa de concesión de subvencións en 

réxime de concorrencia competitiva para a mellora do abastecemento e da calidade da auga no medio rural 

mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos. Ano 2016 

 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo, á entidade que 

represento; mediante o acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración. 

*Achégase mostra fotográfica da colocación do cartel 
 
 
 
 
 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
      

 
 
 

  

        
Asdo: _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

  



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 

   

ANEXO V 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DECLARACIÓN DE REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE 

 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade_______________________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , declaro baixo a miña responsabilidade que: 

A obra ou actuación subvencionada denominada _____________________________________________________ , 

para que a Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención polo importe de  _______________ €, 

segundo acordo da Xunta de Goberno, foi realizada na súa totalidade de acordo co proxecto ou memoria 

presentado/a e cumprida a finalidade para a cal se lle outorgou a axuda, cumprindo as condicións que orixinaron a 

concesión daquela 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo, á entidade que 

represento; mediante o acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración. 

 
 
 
 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 

   
 
 
 

     

Asdo: _______________________________________________________ 
 
  



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 

   

ANEXO VI 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

XUSTIFICANTES DO GASTO 

 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade________________________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Deputación Provincial de 

Lugo mediante acordo da Xunta de Goberno, para a realización da obra ou actuación denominada 

__________________________________________________________________________ , polo importe de  

______________ €, co seguinte desglose. 

 

IMPORTE TOTAL DOS GASTOS 

SUBVENCIONABLES 

BASE IVE TOTAL 

   

Acompáñanse os seguintes documentos: (sinalar cunha X) 

 Certificación de obra ou actuación expedida por técnico coa titulación compentente (xunto coas facturas  ou 
documentos acreditativos de ditos gastos referentes a esa certificación anexo VI-bis, é xustificantes de pago) 

  

 Relación de gastos. Segundo o anexo VI-bis de relación clasificada de gastos na actividade subvencionada que 
se achega así como as facturas ou documentos acreditativos de ditos gastos xunto cos xustificantes de pago. 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo á entidade que 
represento; mediante acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración 

 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 

   
 
 

     

Asdo: _______________________________________________________ 
 
  



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 

   

ANEXO VI-bis 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA 
 
Páxina _____ de ______ 

1
 

 

DOCUMENTO EMISOR IMPORTE DESCRICIÓN DO 
GASTO 

Data do 
pago Num. data Tipo ² nome CIF Sen IVE Con IVE 

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     
    

 
En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 

 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
 

 
1.- Débese establecer o número de folla e as totais presentadas, en función da relación clasificada de gastos 
2.- Identificar o tipo de documento (exemplo factura, recibo etc.) 

  



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 

   

ANEXO VI-tris 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

ANTICIPO 
 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ___________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en ____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  ____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade_______________________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade que: 

Con data _____________, recibín por parte da Deputación Provincial, un anticipo da subvención por un importe de  

____________________, euros, destinada á realización da obra ou actuación para a que se solicitou a subvención. 

 

(* sinalar con unha X o que proceda) 

 Esta cantidade, destinouse exclusivamente ó pago dos gastos da obra ou actuación subvencionada, segundo o  

anexo VI-bis. 
 
 

 Non se esgotou a cantidade anticipada segundo o anexo VI-bis, polo que con data _____________ procedeuse  

ó reintegro da cantidade sobrante na conta da Deputación (achegase xustificante da transferencia). 

 
 
 
 
 
 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 
 
 
 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
 

 
 

  



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 

   

ANEXO VII 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA 
 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Deputación Provincial de 

Lugo mediante acordo da Xunta de Goberno, para a realización da obra ou actuación denominada 

__________________________________________________________________________ , polo importe de  

______________ €. 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade (riscar o que non se cumpra) 

- Que os investimentos en materiais e prestacións relacionados no documento de clasificación de gastos 
subvencionables, foron empregados nas citadas obras ou actuacións. 
 

- Que, en ningún caso, o custo da adquisición dos gastos subvencionables foi superior ao valor do 
mercado 

 
- Que o importe da subvención ou axuda económica, obtida da Deputación, non superou o custo da obra 

ou actuación realizada. 
 

- Que non existiu alteración durante a realización da obra ou actuación das condicións tidas en conta, por 
este organismo provincial, para a concesión da subvención outorgada. 

 
- Que a entidade que eu represento non é debedora por resolución de procedemento de reintegro. 

 
- Que a entidade que represento non ten pendentes de xustificación subvencións anteriores concedidas 

pola Deputación de Lugo 
 
Para que conste, ante a Deputación Provincial de Lugo; asino esta declaración 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
 
  



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 

   

ANEXO VIII 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OUTRAS AXUDAS 
 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Deputación Provincial de 

Lugo mediante acordo da Xunta de Goberno, para a realización da obra ou actuación denominada 

__________________________________________________________________________ , polo importe de  

______________ €. 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade (riscar o que non se cumpra) 

- Que non estou incurso eu nin a entidade que represento 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 ao efecto. 

 
- Que tanto eu como a entidade que represento achámonos ó corrente no cumprimento das súas obrigas 

tributarias ou fronte a Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, así como non temos 
pendente de pagamento ningunha débeda coa Facenda Pública, Autonómica e Deputación. 

 
- Que estamos ao corrente de todas as obrigas fiscais. 

 
- Que a entidade que eu represento non ten solicitado ou percibido ningunha outra axuda das 

administracións ou entidade públicas para a mesma finalidade. 
 
Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo á entidade que 
represento; mediante acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración. 
 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
 
 

  



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 

   

ANEXO IX 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON RECUPERACIÓN DO IVE 
 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Deputación Provincial de 

Lugo mediante acordo da Xunta de Goberno, para a realización da obra ou actuación denominada 

__________________________________________________________________________ , polo importe de  

______________ €. 

 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade  

 

Que a entidade que represento asumiu o custo do “imposto sobre valor engadido (IVE)”, derivado da realización 

da obra ou actuación denominada: _______________________________________________________________ , 

para a que a Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención por importe de _________________ € , 

dentro do programa de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a mellora do abastecemento e 

da calidade da auga no medio rural mediante o aproveitamento eficiente dos recursos hídricos, do ano 2016 por 

“non ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo”. 

 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo á entidade que 

represento; mediante acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración. 

 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
 
 

  



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 

   

ANEXO X 

 
 

PROGRAMA DE MELLORA DO ABASTECEMENTO E DA CALIDADE DA AUGA NO MEDIO RURAL MEDIANTE O 
APROVEITAMENTO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESTINAR OS BENS Ó FIN CONCRETO 
 

D/Dª.____________________________________________________, con DNI. ____________________________ , 

e domicilio a efectos de notificación en _____________________________________________________________ , 

teléfono _____________________, no concello de  _____________________________________ na súa calidade de  

representante legal da entidade___________________________________________________ , con 

CIF: _______________________ , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Deputación Provincial de 

Lugo mediante acordo da Xunta de Goberno, para a realización da obra ou actuación denominada 

__________________________________________________________________________ , polo importe de  

______________ €. 

 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade  

 

Que no suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, de que os mesmos 

serán destinados ao fin concreto para o que se lle concedeu a subvención, por un período non inferior a cinco 

anos, no caso de bens inscritibles no rexistro público, e de dous anos para o resto dos bens. 

 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Deputación Provincial de Lugo a comunidade que 

represento; mediante acordo da Xunta de Goberno; asino esta declaración. 

 
 

En _______________________, a _____ de____________________ de 2017 
 
 

Asdo: _______________________________________________________ 
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