D./Dª. ______________________________________________________________, con
documento nacional de identidade número __________________, con domicilio para os
efectos de notificación en ____________________________, Concello de
________________
(C.P.
____________)(teléfono
_________________)(fax
____________),
actuando
en
representación
da
entidade
_________________________________________________________________, con CIF.
número ______________________.

EXPOÑO:
Que a entidade que represento lle foi concedida, pola Xunta de Goberno desa Excma.
Deputación Provincial, con data 30 de outubro de 2009, subvención para a realización de
obras e establecemento, ampliación e mellora de servizos de interese veciñal, ano 2009.

SOLICITO:
Que sexa admitida a documentación que achego como xustificación da subvención
concedida polo importe de ________________ euros, para a execución da obra
denominada ______________________________________________________________.

_________________, a _________ de __________________ de 2009.

Sinatura,

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

D./Dª. _______________________________________________________, con documento
nacional de identidade número ___________________, e domicilio para os efectos de
notificación
en
__________________________________,
Concello
de
__________________ (C.P.___________)(teléfono _______________)(fax ____________),
actuando en representación da entidade ________________________________________,
con CIF. número _________________________.
En relación a subvención concedida a entidade que represento por importe de __________
euros, para a realización de obras e establecemento, ampliación e mellora de servizos de
interese veciñal, ano 2009, pola Xunta de Goberno, de data 30 de outubro de 2009, e
denominada _______________________________________________________________,
declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que a entidade que represento non lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda
por outras administracións públicas ou outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, para a mencionada obra.
E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial de Lugo, firma esta declaración no
lugar e data indicados.

En _______________________, a ______ de __________________ de 2009.

Sinatura,

•

En o suposto de ter concedidas subvencións deberá cumprimentarse:

Entidade á que se lle solicitou a axuda ou subvención:
Cantidade solicitada ___________________ euros.
Cantidade concedida: __________________ euros.
Nome da Administración Pública ou outras entidades públicas ou privadas:
____________________________________________________.
Sinatura,

D./Dª. __________________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ___________________, e domicilio a
efectos de notificación en _________________________________ Concello de
________________(C.P. ____________)(teléfono _____________)(fax _________),
actuando en representación da entidade _____________________________________,
con CIF. número __________________, a efectos de xustificación da subvención
concedida por importe de _______________ euros, para a execución da obra
denominada ___________________________________________________________,
pola Xunta de Goberno, con data 30 de outubro de 2009,
declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
‐

‐
‐

‐

‐
‐

Que os investimentos en materiais e prestacións relacionadas no
documento de clasificación de gastos subvencionables, foron empregados
nas citadas obras.
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 Excma.
Deputación Provincial, non superou, illadamente o en concorrencia con
outras, de Administracións ou de Entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, o custo da obra realizada.
Que non existiu alteración durante a realización da obra, das condicións
tidas en conta, por ese Organismo Provincial, para a concesión da
subvención outorgada.
Que a entidade que represento non é debedora por resolución de
procedencia de reintegro.
Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación
subvencións anteriores concedidas pola Excma. Deputación Provincial.

E para que conste, firmo a presente en _______________, a ____ de ____________ de
2009.

Sinatura,

MEMORIA DA OBRA EXECUTADA

D./Dª.
________________________________________________________,
con
documento nacional de identidade número _______________________, e domicilio a
efectos de notificación en ___________________________, Concello de ___________
(C.P. _____________)(teléfono ______________)(fax ________________), actuando
en representación da entidade _____________________________________________,
con CIF. número _____________________.
En relación coa subvención concedida a entidade que represento polo importe de
________________ euros, para a realización de obras de establecemento, ampliación
e mellora de servizos de interese veciñal, ano 2009, pola Xunta de Goberno, de data
30 de outubro de 2009, e denominada _____________________________________,
declaro baixo xuramente e a miña responsabilidade:
Que a entidade que represento executo a obra subvencionada segundo a seguinte
memoria explicativa:
DESCRICION XERAL
Características:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Destinatarios:
______________________________________________________________________.
Obxectivos:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Incidencias existentes:
______________________________________________________________________.
Nivel de logro de obxectivos:
______________________________________________________________________.

Melloras que se formulan:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Peche orzamentario:
Custo total da obra: ______________________________________________________.
E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial de Lugo, firma a presente no
lugar e data indicados.
En ____________________, a _______ de ________________ de 2009.

Sinatura,

RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS O XUSTIFICANTES DO GASTO

D./Dª.
_____________________________________________________,
con
documento nacional de identidade número ___________________, e domicilio a
efectos de notificación en _______________________________________, Concello de
_______________
(C.P.
____________)(teléfono
_____________)(fax
________________),
actuando
en
representación
da
entidade
____________________________________________________________, con CIF.
número __________________, a efectos de xustificación de subvención, polo importe
de __________________ euros, sobre un total de orzamento de gastos de
___________________ euros, concedida pola Xunta de Goberno, con data 30 de
outubro de 2009, a Entidades Asociativas, Agrupacións e Asociacións de Veciños, para
a realización de obras e establecemento, ampliación e mellora de servizos de interese
veciñal, ano 2009, acompaño os seguintes documentos:
‐ Certificación de obra expedida por técnico coa titulación competente.
‐ ó relación dos gastos seguintes:
∙ Concepto de gasto: (Materiais e subministración realizados por terceiros).
‐
‐
‐
‐

Identificación da empresa (nome o razón social): ______________________
Identificación fiscal da empresa (CIF. ó NIF): _________________________
Identificación do documento (número de factura): ____________________
Data de emisión do documento: ___________________________________
(Nota: De existir mais documentos especificaranse por cada un de eles).
Importe do gasto: ______________________ euros.

∙ De traballos realizados pola Entidade ó Asociación:
‐

Prestacións efectuadas (número de xornais, prezo por xornal, maquinaria,
etc). (Se especificarán o mais completo posible).
Importe do gasto: ______________________ euros.
IMPORTE TOTAL DO GASTO: ________________ euros.

En __________________, a ______ de _____________________ de 2009.

Sinatura,

D./Dª. _____________________________________________________________, con
documento nacional de identidade número _______________________, e domicilio
para os efectos de notificación en _____________________________________,
Concello
de
___________________
(C.P.
______________)(teléfono
___________________)(fax ________________), actuando en representación da
entidade _____________________________________________________________,
con CIF. número _____________________,
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que a obra de __________________________________________________________,
para a que a Excma. Deputación Provincial lle concedeu unha subvención polo importe
de __________________ euros, segundo acordo da Xunta de Goberno de data 30 de
outubro de 2009, foi realizada na súa totalidade de acordo co proxecto presentado e
cumprida a finalidade para a cal outorgouse a axuda, cumprindo as condicións que
orixinaron a concesión daquela.
E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial, firma a presente no lugar e
data indicados.
En _____________________, a ________ de ___________________ de 2009.

Sinatura,

D./Dª. _______________________________________________________________,
con documento nacional de identidade número ______________________, e domicilio
a efectos de notificación en ____________________________________, Concello de
______________________ (C.P. _____________)(teléfono __________________), fax
__________________),
actuando
en
representación
da
entidade
______________________________________________________________________,
con CIF. número _______________________, a efectos de xustificación da subvención
concedida polo importe de __________________ euros, para a execución da obra de
__________________________________________________________________, fago
constar que, na mesma existe cartel indicativo, de que foi patrocinada pola Excma.
Deputación Provincial.
En ______________________, a ________ de _________________ de 2009.

Sinatura,

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don __________________________________________, con documento nacional de
identidade número __________________, en representación da entidade
_______________________________________________________, con CIF. número
_________________.
Declara baixo xuramento e a súa responsabilidade:
Que a Asociación que represento asumiu o custo do “Imposto sobre o valor engadido
(IVE)”,
derivado
da
realización
da
obra:
_______________________________________________________________________
para a que a Deputación Provincial de Lugo concedeulle unha subvención por importe
de _______________ euros, sobre un total orzamento de gastos de _______________
euros, concedida pola Xunta de Goberno, a Entidades Asociativas, Agrupacións e
Asociacións de Veciños, para a realización de obras e establecemento, ampliación e
mellora de servizos de interese veciñal, ano 2009, por “non ter a posibilidade de
compensalo ou recuperalo”.
E para que conste ante a Deputación Provincial de Lugo, firma esta declaración no
lugar e data indicados.

Sinatura,

FORMA DE ACREDITAR A REALIZACIÓN DO PROXECTO

A acreditación do proxecto ou actividade subvencionada, efectuarase polos seguintes
medios:
a).‐ Memoria, certificación ou xustificantes, da realización da totalidade do proxecto
ou actividade conforme o orzamento, con expresa mención dos resultados obtidos,
deducidos da aplicación dos sistemas de seguimento e autoevaluación propostos coa
solicitude.
b).‐ Certificación expedida polo perceptor de que foi cumprida a finalidade para a cal
outorgouse a subvención conforme ao proxecto presentado.
c).‐ Conta xustificativa dos gastos realizados que axustaranse aos seguintes requisitos:
‐Incluirá, baixo responsabilidade do declarante, os xustificantes do gasto ou calquera
outro documento con validez xurídica que permitan acreditar o cumprimento do
obxecto da subvención.
‐Comprenderá unha declaración das actividades realizadas que foron financiadas coa
subvención e o seu custo, con desagregación de cada un dos gastos en que incorreron.
‐Para xustificar os gastos xerais das obras, bens e servizos, aportaranse as
correspondentes facturas orixinais ou certificacións. Os gastos de persoal, axudas de
custo, etc., xustificaranse a través das nóminas. E os restantes gastos subvencionables
mediante facturas ou certificacións, e outros documentos de valor probatorio no
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa.
‐Cando as actividades foran financiadas, ademais, con outros fondos ou recursos,
acreditarase tamén a aplicación de tales fondos as actividades subvencionadas.
‐No suposto de adquisición de bens inmobles, deberá aportarse, ademais, certificado
de tasador independente debidamente acreditado ou inscrito no correspondente
rexistro oficial.
d).‐ Cando o importe dos gastos subvencionables supere a contía de 30.000,00 euros
de custo por execución da obra, o beneficiario deberá acreditar como mínimo tres
orzamentos e os criterios de elección deberanse razoar con base en criterios de
eficiencia e economía. No suposto de subministro de bens de equipo o prestación de
servizos por empresa de consultoría o asistencia técnica, a contía será de 12.000,00
euros.
e).‐ Declaración da existencia no lugar onde radique a obra subvencionada de cartel
indicativo da mesma o cal lle será facilitado pola Deputación Provincial.

f).‐ Acreditar, mediante certificacións expedidas ao efecto polos Organismo
correspondentes, de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias
(Estado e Comunidade Autónoma); Seguridade Social, e Deputación Provincial.
g).‐ Dato de unha conta bancaria mancomunada con polo menos tres titulares, de ser
colectivos cidadáns sen personalidade xurídica, ó de conta da asociación o entidade de
estar esta legalmente constituída, expedida pola entidade bancaria.
h).‐ Declaración responsable do representante da Asociación de que se asume o
“Imposto sobre o valor engadido (IVE)”, derivado da realización da obra
subvencionada.

NOTA IMPORTANTE.‐ A data de finalización da execución das obras será o 1 de
marzo de 2010. En casos excepcionais, a entidade beneficiaria, poderá solicitar unha
ampliación do prazo sempre que a actividade, acción ou comportamento a xustificar
non concluíra pola propia natureza da mesma, sendo a súa resolución adoptada pola
Presidencia desta Deputación Provincial.
As asociacións o entidades perceptoras destas subvencións, deberá xustificar, en todo
caso, y si es preciso, a requirimento dos servizos técnicos competentes, a aplicación
dos fondos percibidos, o prazo máximo de tres meses, contados desde a data
inicialmente prevista para a finalización do proxecto o actividade que se subvenciona.

