
ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR AGRÍCOLA E/O GANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO. ANO 2019.

MODELO CONTA XUSTIFICATIVA PARA UNHA PERSOA FÍSICA. 

INSTANCIA

D/Dª.    , con DNI  , 

e domicilio a efectos de notificación en  e 

(teléfono ), no concello de  . 

EXPÓN: 

Que lle foi concedida pola Xunta de Goberno desta Deputación  Provincial na sesión de data de 6 de Marzo de 2020, 

unha subvención co número de expediente SUBAGR-2019/ . 

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

programa de apoio ao sector agricola e/o gandeiro na Provincia de Lugo do ano 2019, SOLICITO:

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

da actuación denominada  RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS. 

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 

NÚMERO EXPEDIENTE 
(a cubrir pola Admón) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO II  MEMORIA XUSTIFICATIVA DA REALIZACIÓN DO PROXECTO OU ACTIVIDADE 

D/Dª.  , con DNI  ,  e domicilio a 

efectos de notificación en  e 

(teléfono    ), no concello de , declaro baixo a miña 

responsabilidade que se executou a actuación subvencionada co número de expediente SUBAGR-2019/ , 

segundo a seguinte memoria explicativa: 

DESCRICIÓN XERAL 

CARACTERÍSTICAS 

DESTINATARIOS 

OBXECTIVOS 

INCIDENCIAS EXISTENTES 

NIVEL DE LOGRO DE OBXECTIVOS 

PECHE ORZAMENTARIO 

CUSTO TOTAL DA ACTUACIÓN REALIZADA 

MELLORAS QUE SE FORMULAN 

* Achégase dossier fotográfico das actuacións realizadas.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ACREDITACIÓN DE INCLUSIÓN DO CARTEL INFORMATIVO FACILITADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

NA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN 

D/Dª.                                                                                                                                             , con DNI                                    ,  

e domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                  e 

(teléfono                ), no concello de                                ,declara que se fixo constar na 

actuación subvencionada o cartel indicativo de que foi patrocinada pola Excma. Deputación Provincial, dentro do 

programa de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o programa de apoio ao 

sector agrícola e/o gandeiro na Provincia de Lugo, do ano 2019.

Para que conste, co fin de xustificar a subvención que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de 

Lugo; mediante Acordo da Xunta de Goberno de data de 6 de Marzo de 2020; asino esta declaración.

* Achégase mostra fotográfica da colocación do cartel.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO III: DECLARACIÓN DE REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE 

D/Dª.       , con DNI  , 

e domicilio a efectos de notificación en     e 

(teléfono ), no concello de , declaro baixo a miña 

responsabilidade que: 

A actuación subvencionada denominada RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS para a que a Excma. 

Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención polo importe de                 € , segundo Acordo da 

Xunta de Goberno de data de 6 de Marzo de 2020, 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 que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de 

Lugo; mediante Acordo da Xunta de Goberno de data de 6 de Marzo de 2020; asino esta declaración.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV: RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS OU XUSTIFICANTES DO GASTO 

(CON FACTURAS) 

D/Dª.                                                                                                                                , con DNI                                               , 

e domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                   e 

(teléfono                ), no concello de                               , a efectos de xustificación da 

subvención que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo mediante Acordo da Xunta de 

Goberno de data de   6   de  Marzo  de  2020, para a realización   da actuación denominada

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS, polo importe  € , co seguinte desglose: 

IMPORTE TOTAL DOS 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

BASE TOTAL IVE TOTAL 

Acompáñase os seguintes documentos: (sinalar cunha X) 

� Certificación de actuación expedida por técnico externo competente (terá que especificarse o 

nome da empresa executora da mesma, coa identificación fiscal). 

Ou relación dos gastos seguintes: 

� Relación de gastos (ANEXO IV BIS). Segundo o anexo nº IV BIS de relación clasificada de gastos da 

actividade subvencionada que se achega así como os documentos acreditativos dos devanditos gastos. 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida polo Excma. Deputación de Lugo mediante Acordo da 

Xunta de Goberno de data de  6  de  Marzo  de  2020; asino esta declaración.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV: RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS OU XUSTIFICANTES DO GASTO 

(CON MEDIOS PROPIOS) 

D/Dª.                                                                                                                                , con DNI                                               , 

e domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                   e 

(teléfono                ), no concello de                               , a efectos de xustificación da 

subvención que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo mediante Acordo da Xunta de 

Goberno de data de 6   de  Marzo  de  2020, para a realización da actuación denominada

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS, polo importe  € , co seguinte desglose: 

IMPORTE TOTAL DOS 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

BASE TOTAL IVE TOTAL 

Acompáñase os seguintes documentos: (sinalar cunha X) 

� Certificación de actuación expedida por técnico externo competente (terá que especificarse o 

nome da empresa executora da mesma, coa identificación fiscal). 

ou relación dos gastos seguintes: 

� Relación de gastos (ANEXO IV TER). Segundo o anexo nº IV TER de relación clasificada de gastos da 

actividade subvencionada que se achega así como os documentos acreditativos dos devanditos gastos. 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida polo Excma. Deputación de Lugo mediante Acordo da 

Xunta de Goberno de data de  6   de  Marzo  de  2020; asino esta declaración.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV BIS Páx. ….. de …….  
1
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA 

CON FACTURAS 

DOCUMENTO EMISOR IMPORTE 

DESCRICIÓN DO GASTO 
Número Data 

emisión 
Data  

pagamento 
Identificación 

2
 Nome ou Denominación Social CIF sen IVE con IVE 

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES 

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 

1
Débese establecer o número de folla e as totais presentadas, en función da relación clasificada de gastos.

2
Identificar o tipo de documento (Ex.: factura, recibo, etc.)



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO IV TER Páx. ….. de …….  
3
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS DA ACTIVIDADE SUBVENCIONADA 

CON MEDIOS PROPIOS  

DOCUMENTO EMISOR DESCRICIÓN DO GASTO IMPORTE 
TOTAL sen IVE 

Identificación Nome ou Denominación Social 
CIF  Descrición da actuación Data de 

execución 
Uds. (hora, Ha...) Cantidades Prezo unitario (€) 

MEDIOS PROPIOS 

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES 

, a  de  de 2020. 

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 

3
Débese establecer o número de folla e as totais presentadas, en función da relación clasificada de gastos.



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª.                                                                                                                                        , con DNI                                      ,    

e domicilio a efectos de notificación en                                                                                                                    e 

(teléfono                            ), no concello de                                     , a efectos de xustificación 

da subvención, concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo mediante Acordo da Xunta de Goberno de 

data de  6    de   Marzo   de   2020, para a realización da actuación  denominada RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN

DE TERRAS, polo importe de €       

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade (RISCAR O QUE NON SE CUMPRA): 

- Que os investimentos en materiais e prestacións relacionadas 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 

ese Organismo Provincial, para a concesión da subvención outorgada. 

- Que non son debedor por resolución de procedencia de reintegro. 

- Que non teño pendente de xustificación subvencións anteriores concedidas pola Excma. Deputación 

Provincial de Lugo 

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

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO VI:  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS 

D/Dª. , con DNI , e domicilio a efectos 

de notificación en  e   (teléfono                ), no 

concello de , a efectos de xustificación da subvención, concedida pola Excma. 

Deputación Provincial de Lugo mediante Acordo da Xunta de Goberno de  data  de 06/03/2020,     para a realización

da actuación denominada RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS, polo importe de € 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade (RISCAR O QUE NON SE CUMPRA): 

1.‐ Que non estou incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade para contratar e percibir subvencións 

das Administracións Públicas.  

2.‐ Que me acho ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas 

polas disposicións vixentes, así como non teño pendente de pagamento ningunha débeda coa Facenda Pública, 

Autonómica e Deputación Provincial. 

4.‐  Estar ao corrente de todas as obrigacións fiscais. 

5.‐ Que non teño solicitado ou percibido ningunha outra axuda das administracións ou entidades públicas para a 

mesma finalidade. 

6.‐ Que son coñecedor/a 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 teño o deber de respetalos. 

Que non recibín nin solicitei axudas de mínimis no exercicio fiscal no que se recoñece o dereito legal a 
percibir a axuda nin nos dous exercicios anteriores. 

Que si recibín ou solicitei axudas de mínimis no exercicio fiscal no que se recoñece o dereito legal a 
percibir a axuda nin nos dous exercicios anteriores, que ascenden a .........................euros. 

CONVOCATORIA ORGANISMO CONCEDENTE  
IMPORTE OBXECTO 

DA AXUDA 
ANO (SOLICITUDE OU 

CONCESIÓN) 
ESTADO DA 
AXUDA (*) 

(*) Solicitada ou concedida 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de 
Lugo; mediante Acordo da Xunta de Goberno de data de 6 de Marzo de 2020; asino esta declaración.

, a  de  de 2020. 

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

ANEXO VII: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESTINAR OS BENS Ó FIN CONCRETO 

D/Dª.                                                                                                                                      , con DNI                                     , 

e domicilio a efectos de notificación en                                                                                                               e 

(teléfono                           ), no concello de                               ,  a efectos de xustificación da 

subvención, que me foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo mediante Acordo da Xunta de 

Goberno de data de 6  de  Marzo   de  2020, para a reali zación  da actuación  denominada  RECUPERACIÓN   E

INCORPORACIÓN DE TERRAS, polo importe de € 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade: 

Ter en produción ou funcionamento o ben para o que se me concede a subvención por un período mínimo de 

cinco anos (artigo 23.4a da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Lugo). 

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo mediante 

Acordo da Xunta de Goberno de data de 6 de Marzo de 2020; asino esta declaración.

, a  de de 2020.

Asdo.:  (Nome e apelidos e sinatura) 
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