ANEXO III
SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A SUBCONTRATACIÓN, TOTAL OU
PARCIAL, CON TERCEIROS1 DA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE
(SUBVENCIÓNS EXCEPCIONAIS)

D./D.ª

con DNI

efectos de notificación no concello de

, con enderezo para os
CP

, na provincia de

, na miña condición de representante legal da entidade 2

e teléfono

con

CIF

e e-mail

EXPOÑO:
Que a entidade que represento solicitou unha subvención para sufragar os gastos derivados da execución da actuación
denominada

“ para o ano

.

SOLICITO:
Que, en aplicación do artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), a Deputación de Lugo
autorice á entidade que represento á subcontratación da actuación subvencionada coas seguintes entidades 3:
NOME OU RAZÓN SOCIAL:
CIF:

ACTIVIDADE PRINCIPAL:

VINCULACIÓN CO BENEFICIARIO:

NOME OU RAZÓN SOCIAL:
CIF:

ACTIVIDADE PRINCIPAL:

VINCULACIÓN CO BENEFICIARIO:

Autorización para a subcontratación da actuación polo seguinte importe:
TOTAL IMPORTE da actuación a subcontratar:

€

PORCENTAXE que supón dito importe respecto á subvención solicitada:

%

1 De conformidade co establecido no artigo 14 da LXS, apartado 1, a) o beneficiario será responsable do cumprimento do obxectivo, de executar o proxecto, de
realizar a actividade ou de adoptar o comportamento que fundamenta a concesión desta subvención. Os contratistas quedarán obrigados só ante o beneficiario,
quen asumirá a total responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á Administración (art 29.5 da LXS).
2 Denominación tal e como se reflicte no CIF da entidade, expedido pola Axencia Tributaria Estatal.
3 Debe indicarse os datos de todas aquelas entidades e profesionais por conta propia con quen está previsto concertar a subcontratación.

Fases a subcontratar4:
DENOMINACIÓN DA FASE A
SUBCONTRATAR

DESCRICIÓN DA
SUBCONTRATACIÓN

ENTIDADE COA QUE
SUBCONTRATA

IMPORTE

1

€

2

€
TOTAL

€

Tendo en conta o anteriormente sinalado, DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que a subcontratación da actuación subvencionada non será concertada con persoas ou entidades nas que concorran
algunha das seguintes circunstancias (artigo 29.7 LXS):
a)

Que estean incursas nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións.

b) Que percibisen outras subvencións para a realización da actividade obxecto da contratación.
c)

Que sexan intermediarios ou asesores nos que os pagamentos se definan como unha porcentaxe do custo
total da operación, a menos que dito pagamento esté xustificado con referencia ao valor de mercado do
traballo realizado ou os servizos prestados.

d)

Persoas ou entidades vinculadas co beneficiario, salvo que concorran as seguintes circunstancias:
1.ª Que se obteña a previa autorización expresa do órgano concedente.
2.ª Que o importe subvencionable non exceda do custe incorrido pola entidade vinculada. A acreditación
do custe realizarase na xustificación nos mesmos termos establecidos para a acreditación dos gastos do
beneficiario.

e) Que sexan solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e programa, e que non obtiveran
subvención por non reunir os requisitos ou non alcanzar a valoración suficiente.
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 cuando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o periodo de
tempo inherente a dito recoñecemento ou o exercicio do dereito ao cobro da subvención.
E para que conste ante a Deputación de Lugo, aos efectos da solicitude da subvención sinalada, asino esta declaración
no lugar e data indicados.

Asinado dixitalmente.

O/A representante legal da entidade

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO
4 De conformidade co establecido no convenio regulador da subvención a outorgar a entidade beneficiaria comprométese á realización da actuación subvencionada e
ao pagamento de cantos gastos, dereitos, canons, taxas, impostos, compensacións e indemnizacións aos que dera lugar o cumprimento das actividades a
desenvolver en virtude do convenio, así como á obtención de todos os permisos, licenzas e seguros precisos para a súa execución.

