
DEPUTACIÓN  DE LUGO

SELO DO REXISTRO

                   ÁREA DE COOPERACION E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

PROGRAMA  DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, 
PARA REALIZACIÓN DE  OBRAS E  ESTABLECEMENTO,  DOTACIÓN,   AMPLIACIÓN  E 
MELLORA  DE  SERVIZOS  DE  INTERESE  VECIÑAL  PARA  ENTIDADES  ASOCIATIVAS, 
AGRUPACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS  –  ANUALIDADE 2012.

              EXPEDIENTE DE SOLICITUDE

DATOS DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Nome  e  apelidos 
_______________________________________________________.

Nome  da  Entidade  Asociativa,  Agrupacións  ou  Asociación  de  Veciños 
_____________________________________________________________________.

CIF número _______________________________.

Concello: ______________________.

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACION

Rúa/Praza  __________________________________________  -  Número 
___________

Localidade ______________________ - Concello _______________- C.P. __________

Teléfono  __________________  -  C.  electrónico  ________________  -  Fax 
___________
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NOTA INFORMATIVA – PROTECCIÓN DE ACCESO A  DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

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).
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
________________________________________________,  con  CIF  número 
__________________  manifesta o seu consentimento inequívoco ao tratamento de 
datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, recollidos no 
presente  expediente  de  solicitude  de  subvención  para  a  execución  da  obra  ou 
realización  da  actuación  denominada: 
_____________________________________________________________________.

En ___________,  ________ de __________________ de 2012.

                                              O representante,

                             Asdo.: ____________________________
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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,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
_____________________________________________________________________, 
con CIF número ______________________, autorízase  a que, por parte da Deputación 
Provincial, se poidan, 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 2012.

                                           O representante,

                    Asdo.: __________________________________
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             SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
______________________________________________________________________,

ao  amparo  das  Bases  establecidas  pola  Deputación  Provincial  de  Lugo  para  o 
desenvolvemento  da  convocatoria,  en  concorrencia  competitiva,  de  concesión  de 
subvencións destinadas á realización de obras e establecemento, dotación, ampliación 
e mellora de servizos de interese veciñal  para Entidades Asociativas,  Agrupacións e 
Asociacións  de  Veciños  (anualidade  2012)  SOLICITO  unha  subvención  provincial, 
equivalente ao 100 por 100, do importe dos gastos,   para a realización da seguinte 
actuación:

NOME  DA  OBRA  OU  ACCIÓN  A  DESENVOLVER: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS: (*) 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA: (*)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Acompaño proxecto ou memoria valorada,  para o que se pretende a subvención e 
orzamento pormenorizado dos gastos  a realizar para a súa execución.

En _________________,  ________ de ___________________ de 2012.

O representante,

Asdo.: __________________________

(*) Poñerase en letra e número.  O importe do investimento e da subvención 
solicitada non poderá superar a cantidade de 12.000,00 euros.

Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos – Unidade de Plans Especiais. San Marcos, 8 – 27001 Lugo – Tel.: 982 260 082 – 085 – Fax: 982 260 167 www.deputacionlugo.org Páxina 5



SISTEMAS DE SEGUIMENTO E AUTOAVALUACIÓN DA EXECUCIÓN DO PROXECTO

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
______________________________________________________________________

manifesto:

Que, os sistemas de seguimento e autoavaluación da execución da obra ou acción  a  
realizar denominada: _____________________________________________________

serán os seguintes:

En _________________,  ________ de _______________________ de 2012.

O representante,

   Asdo.: ________________________________
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DECLARACION XURADA DE AXUDAS SOLICITADAS E CONCEDIDAS

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
_______________________________________________________________________
declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade que, en relación coa execución da 
obra ou acción  a realizar denominada: ____________________________________

______________________________________________________________________

- (*)  Non  solicitei  ningunha  outra  axuda  para  a  realización  da  acción  ou 
comportamento a que se refire a presente solicitude de subvención.

- (*) Si solicitei 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 2012.

                                                         O representante,

Asdo.: ______________________________

(*) Cubriranse os apartados que proceda.
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DECLARACIÓN XURADA DE TER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
______________________________________________________________________,

que  en  relación  coa  execución  da  obra  ou  acción  a  realizar  denominada: 
_____________________________________________________________________.

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:

1.-  Que  non  estou  incurso  eu  nin  a  entidade  que  represento  en  causa  de 
incompatibilidade  ou  incapacidade  para  contratar  e  percibir  subvencións  das 
Administracións Públicas.

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

3.- Que tanto eu como 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

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

En _________________,  _______ de _________________ de 2012.

                                             O representante,

Asdo.: ____________________________.
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OUTROS DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN

O  que  subscribe,  na  súa  calidade  de  representante  legal  da 
______________________________________________________________________

en  relación  coa  execución  da  obra  ou  acción  a  realizar,  denominada: 
_____________________________________________________________________,

acompaño, ademais, os seguintes documentos:

- Copia do CIF da entidade que represento, solicitante da subvención.

- Certificación  da entidade bancaria, expedida por persoa autorizada da mesma, 
da  conta  na  que  se  procederá,  se  é  o  caso,  ao  ingreso  da  correspondente 
subvención, unha vez tramitada a documentación xustificativa presentada.

Nota.-  Poderanse  achegar  aqueles  outros  que  se  consideren  convenientes 
(estatutos da entidade, acordos, etc.).

En _____________________,  ______ de _______________ de 2012.

O representante,

Asdo.: _______________________________
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA  ACHEGAR NO CASO DE QUE SE CAREZA 
DE PERSONALIDADE XURÍDICA.

O  que  subscribe,  na  súa  condición  de  representante  legal  do  colectivo  veciñal, 
______________________________________________________________________

acompaño os seguintes documentos:

Nome e apelidos: ______________________________________________________.

DNI número (acompañarase fotocopia) _________________________.

- Relación nominal, coa súa aceptación expresa, das persoas que integran o proxecto e 
documento de constitución (cubrirase o documento ANEXO).

-  Certificación bancaria da entidade, expedida por persoa autorizada da mesma, da 
conta na que se procederá, se é o caso, ao ingreso da correspondente subvención, 
unha vez tramitada a documentación xustificativa  presentada,  “mancomunada con, 
polo menos, tres titulares”.

En ___________________,  ______ de ______________ de 2012.

O representante,

Asdo.: ___________________________
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                                             A N E X O

Pola presente DECLÁRASE  que D/D.ª ______________________________________, 
con documento nacional  de identidade número _________________, representa ao 
colectivo veciñal integrado polas persoas que a continuación s relacionan, asumindo 
todos a condición de beneficiarios da subvención.

Así  mesmo,  os  abaixo  asinantes,  declaran  non  se  achar  incursos  en  ningún  dos 
supostos considerados no artigo 13,  da Lei  38/2003,  de 17 de novembro,  Xeral  de 
Subvencións, e artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

D/D.ª ____________________________________________________, con documento 
nacional de identidade número _____________________.

                                                (sinatura)

D/D.ª  ___________________________________________________,  con  documento 
nacional de identidade número _____________________.

                                               (sinatura)

D/D.ª  ___________________________________________________,  con  documento 
nacional de identidade número _____________________.

                                               (sinatura)

D/D.ª  ___________________________________________________,  con  documento 
nacional de identidade número _____________________.

                                              (sinatura)
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D/D.ª  ___________________________________________________,  con  documento 
nacional de identidade número _____________________.

                                             (sinatura)

D/D.ª ____________________________________________________, con documento

nacional de identidade número _______________________.

                                            (sinatura)
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