
                   

ANEXO I: SOLICITUDE

CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS
A ENTIDADES ASOCIATIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO DAS RESERVAS DA BIOSFERA TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES
LUCENSES PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL
E PAISAXÍSTICO DESTES TERRITORIOS NA ANUALIDADE 2023

DATOS DA ENTIDADE
DENOMINACIÓN SOCIAL: NIF: 

ENDEREZO SOCIAL: CP: 

LOCALIDADE: PROVINCIA: 
TELÉFONO: E-MAIL: 

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS: DNI: 

ENDEREZO SOCIAL: CP: 
TELÉFONO: E-MAIL: 

SOLICITA :
Unha subvención por  importe (numérico) de:

dentro da liña da convocatoria (marcar a que proceda):
LIÑA 10.2 (Reserva da Biosfera Terras do Miño).

LIÑA 10.3 (Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses).

Para a execución da seguinte actuación:

DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN

Polo que, DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1. Que a entidade á que represento cumpre cos requisitos establecidos nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a
condición de beneficiario.

2. Que o desglose do financiamento da actuación para a cal se solicita a subvención é:

CONCEPTO IMPORTE

FONDOS PROPIOS DA ENTIDADE (como mínimo 5% do custo total) €



                   

FONDOS DA DEPUTACIÓN DE LUGO €

OUTRAS FONTES DE
FINANCIAMENTO DA

ACTUACIÓN

€

 €

 €

CUSTO TOTAL €

3. Que a entidade á que represento:

 SI, está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) dos gastos da actuación subvencionable, por

non ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo.

 NON, está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) dos gastos da actuación subvencionable, por

ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo.

4. Que a entidade á que represento
 SI, ten solicitadas (concedidas ou pendentes de resolución) outras subvencións ou axudas (públicas ou privadas) de

contido económico para a mesma actuación subvencionable, segundo a seguinte táboa:

ENTIDADE Á QUE SE LLE
SOLICITOU A AXUDA OU

SUBVENCIÓN

IMPORTE SOLICITADO ESTADO IMPORTE
CONCEDIDO

CONCEDIDA  PENDENTE

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS  €

 NON solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda (pública ou privada) de contido económico

para a mesma actuación subvencionable.

5. Que a entidade á que represento

 SI  ten patrocinios, colaboracións ou axudas de contido non económico, publicas ou privadas, relacionados coa

actuación subvencionable,  tal e como figura na seguinte relación:

ENTIDADE COLABORADORA DESCRICIÓN

NON ten patrocinios, colaboracións ou achegas de contido non económico, publicas ou privadas, relacionados coa

actuación subvencionable.



                   

Esta declaración responsable emítese segundo o establecido no artigo 69.1 da Lei  39/2015, do 1 de outubro,  do
Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas,  declarándose  expresamente  que,  a  entidade
solicitante  cumpre  o  indicado,  que  dispón  da  documentación  que  así  o  acredita,  que  a  porá  a  disposición  da
Administración cando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o período de
tempo inherente a dito recoñecemento ou o exercicio do dereito ao cobro da subvención

AUTORIZO á Deputación Provincial de Lugo para que solicite – se é o caso- os certificados de estar ao corrente no

cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes á Axencia Estatal
da Administración Tributaria, á Axencia Tributaria de Galicia, á Tesouraría Xeral da Seguridade Social e ao Servizo de
Recadación Provincial.

 NON AUTORIZO á  Deputación Provincial  de Lugo para que solicite – se é o caso-  os certificados de estar ao

corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes á
Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Axencia Tributaria de Galicia, á Tesouraría Xeral da Seguridade Social e
ao Servizo de Recadación Provincial.

PROTECCIÓN DE DATOS

 SI,  AUTORIZO E CONSINTO a que a DEPUTACIÓN DE LUGO utilice os datos aportados para  a solicitude desta

subvención.

 NON,  NIN AUTORIZO NIN CONSINTO a que a DEPUTACIÓN DE LUGO utilice os datos aportados para a solicitude

desta subvención.

O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos, e a
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter persoal e Xestión dos Dereitos Dixitais, a
continuación pode consultar o rexistro de actividades de tratamento.

ENTIDADE RESPONSABLE Deputación de Lugo
ROL Responsable do Tratamento
SERVIZO RESPONSABLE Medio Ambiente
FINALIDADE Xestión das subvencións baixo a responsabilidade da Deputación de Lugo
INTERESADOS Persoas físicas ou xurídicas

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome
Apelidos
D.N.I
Dirección postal
Correo electrónico
Sinatura
Certificado de conta bancaria

BASE 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  exercicio  de  poderes  públicos  conferidos  ao
responsable do tratamento
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN
Outras administracións
As requiridas pola lei e a normativa de aplicación para a correcta  tramitación do
expediente

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS Non previstas



                   

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade
para a que se recabaron e para determinar as posibles responsabilidades que se
puideran derivar de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación
o disposto na normativa de arquivos e documentación

MEDIDAS DE SEGURIDADE Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade

Pode consultar información detallada sobre o tratamento dos datos na web da Deputación de Lugo

Sinatura, 

O/A representante legal da entidade

SR PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO

http://www.deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_subvencions
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