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DOCUMENTACIÓN PARA XUSTIFICACION. HIDRICOS 2016 

� 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) 

 

PRAZOS EXECUCION  DA ACTIVIDADE (BASE 14): 

O prazo máximo de execución da actividade subvencionada será ó 31 de agosto de 2017.  

En casos excepcionais, o beneficiario, poderá solicitar unha ampliación do prazo sempre que a actividade, 

acción ou comportamento a xustificar non concluirá pola propia natureza da mesma, sendo a súa 

resolución adoptada pola Presidencia desta Deputación Provincial. A dita ampliación non superará a data 

de 30 de setembro de 2017. 

 
PRAZOS DE XUSTIFICACION (BASE 15): 

Os beneficiarios destas subvencións, deberán xustificar, en todo caso, e, se é preciso, a requirimento da 

unidade de Plans Especiais, a aplicación da subvención concedida, no prazo máximo de un (1) mes, 

contado dende a data inicialmente prevista para a finalización do proxecto ou actividade que se 

subvenciona (30 de setembro de 2017) . No suposto de que os beneficiarios da subvención tiveran 

outorgado ampliación de prazo para a súa execución, a xustificación será no prazo dun (1) mes (30 de 
outubro de 2017). 
 

 

DOCUMENTOS XUSTIFICACION (BASE 15): 

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) 

                                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

a) Anexo II- Instancia coa achega de documentación. 

 

b) Anexo III- Memoria de actuación xustificativa e custo total da actuación realizada sobre o 

cumprimento das condicións que orixinaron a concesión da subvención explicitando o nivel de 

logros acadados.  

 

c) Anexo IV- Declaración responsable da existencia, no lugar onde radique a obra subvencionada, de 

cartel indicativo da mesma, o cal lle será facilitado gratuitamente pola Deputación Provincial, e 

mostra fotográfica da súa colocación. 

 

d) Anexo V- Declaración da actividade. 
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e)  Anexo VI, VI-bis e VI-tris: Memoria económica xustificativa do custo da actuación realizada, que 

conterá: 

o Relación clasificada dos gastos da actuación subvencionada (custo total da actividade), con 

identificador do acredor e documento, importe e data de emisión e data de pagamento. 

o Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con 

eficacia administrativa, como mínimo até o importe da subvención concedida ou certificacións de 

obra, expedida por técnico coa titulación competente na que deberá especificarse, ademais, e no 

seu caso, empresa executora das obras cos seus datos fiscais e a factura emitida por esa empresa 

ou empresas relativas a esa certificación. Os documentos acreditativos dos gastos que se 

acompañen terán que ser orixinais, podendo ser devoltos ao beneficiario da subvención, se así o 

solicita, unha vez seladas (“estampilladas”) polo órgano xestor. 

o Acreditación do pago das facturas. O pagamento das facturas ou documentos de valor 

probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, deberá 

realizarse antes do remate do prazo de xustificación, mediante xustificante bancario do 
pagamento, non admitíndose pagos en metálico, cheques ó portador ou calque outro medio físico, 

incluídos os electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago ó portador. 

No caso do anticipo e se fose o caso (VI-tris), de non executarse a totalidade da cantidade aboada 

en concepto de anticipo, presentarase documentación xustificativa do reintegro da parte non 

executada na conta da Deputación: ES04 2080 0163 8531 1000 0423. De non cumprirse esta obriga 

procederá o reintegro da cantidade percibida e non executada e a esixencia do xuro de mora 

correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a data na que se acorde a 

procedencia do reintegro. 

 

f)  Anexo VII- Declaración responsable da entidade de que, a actividade obxecto da subvención ou 

axuda económica, foi realizada na súa totalidade co cumprimento das condicións que motivaron a 

súa concesión, segundo o modelo normalizado. 

 

g) Anexo VIII- Declaración responsable de non ter outras subvencións públicas para o mesmo 

obxecto ou actividade, segundo o modelo normalizado. 

 

h) Anexo IX- Declaración responsable que o beneficiario asumiu o custo do “Imposto sobre o valor 

engadido (IVE)”, por non ter a posibilidade de compensalo ou recupéralo. 

 

i) Anexo X- Declaración responsable, 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 inscribibles no 

rexistro público, e de dous anos para o resto dos bens. 

 

j) Acreditar, mediante certificacións expedidas ao efecto polos Organismos correspondentes, de estar 

ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias (Estado e Comunidade Autónoma), 

Seguridade Social, e Deputación Provincial. Non entanto, a Deputación Provincial, poderá solicitar 

estes certificados, se así o considera, aos organismos correspondentes. Para este efecto os 

beneficiarios poderán acompañar a correspondente autorización do representante da entidade. 

Será necesario que aporten o certificado de débedas coa Seguridade Social se a entidade non tivo 

de alta ningún traballador. O resto de certificados solicítanse dende a Deputación Provincial. 

 

k) Documento da conta bancaria expedida pola entidade bancaria á que se transferirá o importe da 

subvención que puidera concederse. 

 


