
ANEXO I - PERSOAS XURÍDICAS

SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, A CONCEDER
DENTRO DO PROGRAMA PARA A DOTACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS

COMUNITARIOS PARA O ANO 2021.
SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL          NIF

(…………………………………………………………………………………………………………………………)       (…………….....……………) 

TIPO                 NOME DA VÍA                                                             NÚM    BLOQ  PISO  PORTA

(…………..)        (…………………….……………………………………..……)       (…..…)  (…….)  ( ..….)  (...……).

PARROQUIA          LUGAR

(………………………………...……………...…………….. )  (…………………………...……………………………………..)

CÓDIGO POSTAL          PROVINCIA     CONCELLO          LOCALIDADE

(…………………..)          (………………………….)  (……………………..……...…..)  (………………………...…………..) 

TELÉFONO             FAX             CORREO ELECTRÓNICO

(………………………..……………)  (………………………… )  (……………………...…………………………………………………)

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN 

NOME/RAZÓN SOCIAL                          PRIMEIRO APELIDO                 SEGUNDO APELIDO             NIF

(………………...……………………….)        (…………..………………………)        (…………………………..)         (…………...………)

DATOS DA SOLICITUDE

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

(……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

ORZAMENTO  (…………...…………………….) EUROS

IMPORTE SOLICITADO  (……………….………….) EUROS

LUGO,  a (………….…..) de (…………………..………….) de 2021 

Asdo.

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO



ANEXO I - PERSOAS XURÍDICAS
(CONTINUACIÓN)

SUBVENCIÓNS,  EN  RÉXIME  DE  CONCORRENCIA  COMPETITIVA,  A  CONCEDER
DENTRO  DO  PROGRAMA  PARA  A  DOTACIÓN  E  MELLORA  DE  SERVIZOS
COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

SOLICITUDE

D./D.ª______________________________ con DNI____________ na miña condición de representante legal da

entidade _____________________________________________ con NIF _________________

DECLARO QUE A ENTIDADE Á QUE REPRESENTO:

1. En relación coas axudas concedidas ou solicitadas   a administracións públicas ou outras entidades públicas  
ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma actuación subvencionable.

- Achegas económicas:

(…..)  Que non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda por parte de administracións públicas ou ou-
tras entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma actuación subvencionable.

(…..) Que si se solicitou ou concedeu outra axuda por parte de administracións públicas ou outras entidades
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma actuación subvencionable, segundo a seguinte
táboa:

CONCEPTO
(marque cunha cruz) PROCEDENCIA IMPORTE

   AXUDA SUBVENCIÓN

- Achegas non económicas:

(…..)  Que non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda por parte de administracións públicas ou
outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma actuación subvencionable.

(…..) Que si se solicitou ou concedeu outra axuda por parte de administracións públicas ou outras entidades
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma actuación subvencionable, segundo a seguin-
te táboa:

ENTIDADE COLABORADORA TIPO DE AXUDA



2.  Que o desglose do financiamento para o cal se solicita a subvención será o seguinte:

FINANCIAMENTO IMPORTE

Fondos propios de …….....................................………… (…................% como mínimo)  

Achega da  Excma. Deputación Provincial de Lugo (axuda)

Subvención de outras Administracións Públicas
Outras fontes de financiamento (…...............................................................................................................…………)

SUMA (CUSTO TOTAL)

3.    Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se acompañan son certos.

4.   Non estar incursa en ningunha das circunstancias establecidas no artigo 10 la Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia e nos artigos 11 e 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

5. Posúe a titularidade ou ten o dereito de uso por calquera título válido en dereito sobre os terreos ou inmo-
bles sobre os que se vai a desenrolar o proxecto subvencionado.

6.  Obterá as licenzas e autorizacións preceptivas para a execución da actuación obxecto da subvención. 

7.  Que acepta as bases da convocatoria.

8.  Que a entidade solicitante:

(......) - Asumirá o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) dos gastos da actuación subvencionable, por 
non ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo.

(......) – Non asumirá o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) dos gastos da actuación subvencionable, 
por ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo.

9. Respecto a  os certificados de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Segurida  -  
de Social,

(......) 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 vi-
xentes á Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Axencia Tributaria de Galicia, á Tesouraría Xeral da Se-
guridade 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 vi-
xentes á Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Axencia Tributaria de Galicia, á Tesouraría Xeral da Se-
guridade Social e ao Servizo de Recadación Provincial.

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 en-
tidade 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.



DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:

(…...) Memoria valorada da actuación que se vai a realizar e que será debidamente asinada pola persoa repre -
sentante da entidade,  ou no caso de obras por técnico competente, co contido mínimo para posibilitar a valo-
ración da solicitude con relación aos criterios establecidos na base 10.

(...…) Copia dos Estatutos.

(......) Copia do NIF da entidade.

(...…) Copia do DNI do representante da entidade.

(...…) Certificados acreditativos de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social,
expedidos pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, Axencia Tributaria de Galicia, Deputación Provin-
cial de Lugo e Seguridade Social (NO SUPOSTO DE NON HABER AUTORIZADO Á ENTIDADE PARA SOLICITALOS)
(SUBVENCIÓN > 3.000,00€)

(…...) Certificación emitida polo secretario da entidade solicitante na que se faga o acordo polo que se aproba
participar nesta convocatoria, se nomea persoa representante e o número de usuarios que se beneficiarán da
obra debidamente xustificado (Anexo II)

LUGO, a (………..) de (……………………….………….) de 2021

Asdo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade
Xestión e tramitación dos expedientes para a mellora da calidade de vida local e fomentar e dinamizar o 

asociacionismo

Lexitimación

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

RGPD.6.1.c)  tratamento  necesario  para  o  cumprimento  dunha  obriga  legal  aplicable  ao  responsable  do

tratamento

Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Destinatarios Non previstas 

Dereitos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade

dos datos

Procedencia
A través do interesado, por parte do persoal de xestión ou mediante o acceso do interesado, como usuario 

externo, aos formularios en papel e aos formularios web recollidos no portal da Deputación de Lugo
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte: http://deputacionlu-

go.gal/rexistro_actividades_tratamento/subvencions_concellos

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO



ANEXO II
CERTIFICACIÓN 

SUBVENCIÓNS,  EN  RÉXIME  DE  CONCORRENCIA  COMPETITIVA,  A  CONCEDER
DENTRO  DO  PROGRAMA  PARA  A  DOTACIÓN  E  MELLORA  DE  SERVIZOS
COMUNITARIOS PARA O ANO 2021. 

CERTIFICACIÓN

D./Dª______________________________________________________________, con DNI_________________, 

como secretario/a da entidade_________________________________________ con NIF____________________

CERTIFICA

1 Que esta  entidade mediante  (…………….......……..)  (acordo/resolución/outro)  do/da(………………………………….)
(presidencia,  xunta  directiva/outro)  de  data (........…………..), acordou  solicitar  subvención  ao  amparo  do
programa para a dotación e mellora dos servizos comunitarios para o ano 2021 , para o proxecto denominado:

(.....................................................................................................................................................................)

Cun orzamento total de   (……......………………………..)  (IVE engadido) e designou como persoa representante a
(……………………………………………………………) en calidade de (………………………………) (Presidente/a, Secretario/a, ou-
tros).

2. Que o número de usuarios que se beneficiarán da actuación é ……….……………. o que se xustifica debido
a_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

E para que conste ante a Deputación de Lugo, expido a presente certificación.

Lugo, a….....…de…............................……de 2021

O/A Secretario/a da entidade Vº e prace:

O/A Presidente/a da Entidade

Asdo: Asdo.

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE LUGO
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