
  

 

 

MODELO DE SOLICITUDE 

PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA E/O GANDEIRO”ACCIÓNS DE FOMENTO PARA DINAMIZACIÓN 
E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES: 

 “Promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico da Raza 
Rubia Gallega nas explotacións da provincia de Lugo” 

 

TIPO DE BENEFICIARIO (marcar con X) 

 Gandeiro ou Agricultor individual  Nome: 
 

 SAT Nome: 

 Persoas  ou entidades xurídicas que ostenten a 
titularidade de explotacións 
 

Nome: 

CIF DA ENTIDADE:  
 

 

DATOS SOLICITANTE/BENEFICIARIO 

NOME   

1º APELIDO  

2º APELIDO  

NIF   

ENDEREZO (a efectos de notificación)  

CÓDIGO POSTAL  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO   

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS 

Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO E ACRUGA  

Finalidade Xestión das subvencións baixo a responsabilidade da Deputación de Lugo e de ACRUGA 

Lexitimación 

RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable 
do tratamento 

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no 
el exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento 

Lei  38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 

Destinatarios 
Outras administracións 

As requiridas pola lei e a normativa de aplicación para a correcta tramitación do expediente. 

Dereitos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e 
portabilidade de datos 

Procedencia 
A través do interesado, por parte do persoal de xestión ou mediante o acceso do interesado, como 
usuario externo, aos formularios en papel e aos formularios web recollidos no portal da Deputación de 
Lugo 

 

 

En _________________,  _______ de _________________ de 20__ 

O interesado/a 

 

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, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
 

Marcar con X 
 

 Solicitante Nome: 
 

 Representante legal 
Razón social: 
 

CIF DA ENTIDADE:  
 

 

 
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 20__. 

 

O interesado/a, 

 

 

 

Asdo.: __________________________________  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE EN RELACIÓN COA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 
Marcar con X  

 Ser coñecedor de que a subvención se atopa acollida ao Regulamento (UE) nº 1408/2013, da Comisión, do 18 de 
decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás 
axudas de mínimis no sector agrícola, publicado no Diario Oficial da Unión Europea Serie L número 352 do 24 de 
decembro de 2013, e o deber de respectalos, especialmente a obrigación de que as subvencións mínimis concedidas 
durante os dous exercicios fiscais anteriores e o presente non superen os 15.000,00 euros. 
  Que non recibín nin solicitei axudas de minimis nos dous exercicios fiscais anteriores e no presente exercicio fiscal doutras entidades. 

  Que si recibín e solicitei axudas de minimis nos dous exercicios fiscais anteriores e no presente exercicio fiscal doutras entidades, que 
ascenden a ........................................................euros. 

CONVOCATORIA ORGANISMO OU ENTIDADE 
IMPORTE CONCEDIDO OU 

SOLICITADO 
ANO 

    

    

    

    
 

 Non ter solicitada nin concedida ningunha outra axuda para a realización da acción ou comportamento a que se refire 
a presente solicitude de subvención 

 Non estar incurso/a en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar e percibir subvencións das 
Administracións Públicas  

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

 Non estar inhabilitado/a para contratar coas AA.PP. nin para obter subvención das mesmas. 

 Acharse 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 ser debedor/a por resolución de procedencia de reintegro  

 Non ter pendente de xustificación cantidades anteriores concedidas pola Deputación Provincial  

 Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias establecidas polo artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeral de Subvención e  10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 Autorizar á Deputación de Lugo e a ACRUGA ao tratamento e publicación dos datos persoais aos efectos desta 
subvención. 

 

En ______________, _______ de ____________________ de 20__. 

O interesado/a, 

 

 

Asdo.: _________________________________ 

Nos supostos de asociacións sen personalidade xurídica propia (C.B. e Sociedades Civís) esta declaración deberá ser asinada 

 polo representante da mesma  
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OUTROS DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN 

 

O que subscribe, con NIF  ______________, na súa calidade de:   
 
Marcar con X 

 Solicitante Nome: 

 Representante legal Razón social: 

CIF DA ENTIDADE:  

 

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

Marcar con X 
 

1.  2. Copia do NIF 

3.  4. Copia do CIF., e dos seus estatutos e/ou escritura de constitución 

5.  6. Copia dos estatutos  

7.  8. Copia do libro de explotación 

9.  
 
Copia da carta saneamento  

10.  11. Copia notificación oficial da inscrición no REGA 

12.  13. Informe expedido pola Xunta de Galicia conforme a explotación/s está/n inscrita/s no REGA 

14.  15. Certificado expedido pola Xunta de Galicia conforme a explotación/s está/n inscrita/s no REGA 

16.  17. Acordo adoptado de todos os socios para a solicitude da axuda e representatividade 

18.  19. Autorización Lei Protección de Datos  

20.  21. Outros: 

22.  23.  

 

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

convenientes  

 

En __________________,  ______ de ______________ de 20__. 

O interesado/a, 

 

Asdo.: ___________________________ 
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