D/D.ª

_______________________________________

con documento nacional de identidade número _______
con enderezo para os efectos de notificación en _____

_____________,
_____________,
________________,

Concello de _______________ (C.P. ___________)(teléfono número
___________________)(fax número ________________)(C. electrónico
________________), actuando en representación da entidade denominada
_______________________
_______________________,
con CIF. número _____________________.
EXPOÑO:
Que a entidade que represento lle foi concedida, pola Xunta de Goberno desa
Deputación Provincial, con data 28 de setembro de 2012, subvención
para a realización de obras e establecemento, dotación, ampliación e mellora
de servizos de interese veciñal, ano 2012.
SOLICITO:
Que me sexa admitida a documentación que achego como xustificación da
subvención concedida para a execución da obra ou actuación denominada
_________________________________________________________.
En _____________ , ______de ____________ de 2012.
Sinatura,

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO.
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MEMORIA
D/D.ª ____________________________________

________________,

con documento nacional de identidade número _______________, actuando
como representante da entidade __________________
_____, con
CIF número _________________.
En relación coa subvención concedida a entidade que represento polo importe
de ____________ euros, para a realización de obras e establecemento,
dotación, ampliación e mellora de servizos de interese veciñal, ano 2012, pola
Xunta de Goberno, de data 28 de setembro de 2012, e denominada
_______________________________
_________.
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que a entidade que represento executou a obra o actuación subvencionada
segundo a seguinte memoria explicativa:
DESCRICIÓN XERAL
Características:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________
_______.
Destinatarios:
_________________________________

_______________________.

Obxectivos:
_________________________________________________________________
_________________________________________
__________.
Incidencias existentes:
__________________________________________
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______________.

Nivel de logro de obxectivos:
_______________________________________ ____________________.
Peche orzamentario:
Custo total da obra ou actuación subvencionada (en letra e número)
________________________________________
_________________.
Melloras que se formulan:
_____________________________________

____________________.

E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial de Lugo, asina esta
declaración no lugar e data indicados.
En ____________________, ______ de ______________ de 2012.

Sinatura,
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D/D.ª _______________________________________________________,
con documento nacional de identidade número ___

_________________,

actuando como representante da entidade _______

_________________,

con CIF número __________________.
CERTIFICO:
Que
a
obra
ou
actuación
denominada
___________________________________________________________, para a
que a Excma. Deputación Provincial lle concedeu unha subvención polo importe
de _____________ euros, segundo acordo da Xunta de Goberno de data 28 de
setembro de 2012, foi realizada na súa totalidade de acordo co proxecto
presentado e cumprida a finalidade para a cal se lle outorgou a axuda,
cumprindo as condicións que orixinaron a concesión daquela.
E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente
certificación no lugar e data indicados.
En ________________, _____ de ______________ de 2012.

Sinatura,
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RELACIÓN CLASIFICADA DE FACTURAS O XUSTIFICANTES DO GASTO
D/D.ª _____________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF número
____________________, a efectos de xustificación de subvención, polo
importe de _______________ euros, concedida pola Xunta de Goberno, con
data 28 de setembro
de 2012, a entidades asociativas, agrupacións e
asociacións de veciños, para a realización de obras e establecemento, dotación,
ampliación e mellora de servizos de interese veciñal, ano 2012, para a
realización
da
obra
ou
actuación
denominada
______________________________________________,
acompaño
os
seguintes documentos:
-

Certificación de obra ou actuación expedida por técnico coa titulación
competente (terá que especificarse o nome da empresa executora da
mesma, coa identificación fiscal).

ou relación dos gastos seguintes:
-

Concepto do gasto (materiais e subministración realizados por terceiros).

Identificación da empresa (nome ó razón social): ___________________.
Identificación fiscal da empresa (CIF ó NIF): ______________________.
Identificación do documento (número da factura): __________________. Data
de emisión do documento: ________________________________. (dentro do
exercicio económico para o que se concedeu a subvención – anualidade 2012).
– NOTA: De existir mais documentos especificaranse por cada un deles.
Importe do gasto: __________________ euros.

O importe total do gasto ascende a cantidade de (porase en letra e número)
_________________________________________________.
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E para que conste ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente
no lugar e data indicados.
En _________________, _____ de ______________ de 2012.

Sinatura,
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D/D.ª ______________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF número
________________, a efectos de xustificación da subvención concedida, pola
Xunta de Goberno, con data 28 de setembro
de 2012, por importe de
________________ euros, para a execución da obra o actuación
denominada_______________________________________ ______________.
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 o 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 Excma.
Deputación Provincial, non superou, illadamente ou en concorrencia con
outras, de Administracións ou e Entes Públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, o custo da obra o 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 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 Deputación Provincial.

E para que conste, ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente en
____________, _________ de ______________ de 2012.

Sinatura,
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D/D.ª ______________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF número
_______________, a efectos de xustificación da subvención concedida, pola
Xunta de Goberno, con data 28 de setembro
de 2012, por importe de
________________ euros, para a execución da obra o actuación denominada
______________________________________________
__________.
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
-

Que á entidade que represento non lle foi concedida ningunha outra
subvención ou axuda por outras administracións públicas ou outras
entidades públicas ou privados nacionais ou internacionais para a
mencionada obra o actuación.

E para que conste, ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente en
_________________, _______ de ______________ de 2012.

Sinatura,

No suposto de ter concedidas subvencións deberá cumprimentarse cos
seguintes datos:
Nome da Administración Pública, ou outras entidades públicas ou privadas, á
que se lle solicitou axuda ou subvención: _________________
Cantidade solicitada: ________ __________
Cantidade concedida: ________________
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D/D.ª _____________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF
número ________________, a efectos de xustificación de subvención,
concedida pola Xunta de Goberno, con data 28 de setembro de 2012, por
importe de _______________ euros.
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que a entidade que represento asumiu o custo do “imposto sobre o valor
engadido (IVE)”, derivado da realización da obra o actuación denominada:
_________________________________________________________, para a
que a Excma. Deputación Provincial lle concedeu una subvención por importe
de ______________ euros, sobre un total orzamento de gasto de
__________________ euros, dentro do programa de subvencións a Entidades
Asociativas, Agrupacións e Asociacións de veciños, para a realización de obras e
establecemento, dotación, ampliación e mellora de servizos de interese veciñal,
anualidade 2012, por “non ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo”.
E para que conste, ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente en
__________________, ________ de _______________ de 2012.

Sinatura,
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D/D.ª _______________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF número
_________________, a efectos de xustificación da subvención concedida, pola
Xunta de Goberno, con data 28 de setembro
de 2012, por importe de
________________ euros, para a execución da obra o actuación denominada
_____________________________________________________.
Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:
Que no suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens
inventariables, de que os mesmos serán destinados ao fin concreto para o que
se lle concedeu a subvención, por un período non inferior a cinco anos, no caso
de bens inscribibles no rexistro público, e de dous anos para o resto dos bens.
E para que conste, ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente en
_______________, _______ de _________________ de 2012.

Sinatura,
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D/D.ª ______________________________________________________, con
documento nacional de identidade número ____________________, actuando
como representante da entidade ________________________, con CIF número
___________________, a efectos de xustificación da subvención concedida por
importe de __________________ euros, pola Xunta de Goberno, con data 28
de setembro de 2012, para a execución da obra o actuación denominada
_____________________________________________________, fago constar
que, na mesma, existe cartel indicativo de que foi patrocinada pola Excma.
Deputación Provincial, dentro do programa de concesión de subvencións a
entidades asociativas, agrupacións e asociacións de veciños para a realización
de obras e establecemento, dotación, ampliación e mellora de servizos de
interese veciñal, anualidade 2012.
E para que conste, ante a Excma. Deputación Provincial, asino a presente en
__________________, ______ de _________________ de 2012.

Sinatura,
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