
 
XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE   CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS

DA PROVINCIA DE LUGO  QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR
EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2018-2019

DECLARACIÓN XURADA

D./D.ª  …………………………………………………….………….............................................................................................,  con  DNI

…………………………………………..…………..…., con domicilio para os efectos de notificación en ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………,  e  teléfono/s

………………………………………………………………………………….…………………….,   na  condición  de  representante  da  entidade

……………………………………………..……..………………………………………….., con CIF………………………………………..,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

- Que a entidade que represento desenvolveu a actividade subvencionada na súa totalidade cumprindo as condicións

que orixinaron a concesión da subvención, e tal como se especifica na memoria explicativa.

Para que conste, co fin de xustificar a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á entidade que
represento; segundo acordo da Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de data 27 de setembro de 2019,
polo  que  se  resolve  o  concurso  convocado,  mediante  o  extracto  da  convocatoria  publicado  no  Boletín  Oficial  da
Provincia núm. 054, do 6 de Marzo de 2019, para a concesión de subvencións de concorrencia non competitiva, a clubs
deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª
categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2018-2019, asino esta declaración.

………………………., ……… de …………………. de 20

O/A representante

(Sinatura)



 
XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE   CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS

DA PROVINCIA DE LUGO  QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR
EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2018-2019

DECLARACIÓN DAS SUBVENCIÓNS/AXUDAS OU PATROCINIOS OBTIDOS

D.  /  D.ª  ……………………………………………………...............………………………………..…………………………,  con  DNI…………………………,

con domicilio  para os efectos de notificación en………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… e

teléfono/s…………………………………………………………………………………..………..………,  na  miña  condición  de  representante  da

entidade………………………………………………………..………………………………………………….., con CIF……………………………………………….,

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que a actividade para cuxa realización a Excma. Deputación Provincial de Lugo lle concedeu unha subvención á entidade
que represento segundo acordo da Xunta de Goberno da Excma. Deputación Provincial de data 27 de setembro de 2019
polo  que  se  resolve  o  concurso  convocado,  mediante  o  extracto  da  convocatoria  publicado  no  Boletín  Oficial  da
Provincia núm. 054, do 6 de marzo de 2019, para a concesión de subvencións de  concorrencia non competitiva, a clubs
deportivos da provincia de Lugo  que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª
categoría absoluta estatal, para os gastos de temporada 2018-2019, foi financiada ademais con:

Ningunha outra axuda ou subvención doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas.

Outra/s axuda/s ou subvención/s doutras administracións públicas, entes públicos ou entidades privadas, tal
como figura na seguinte relación detallada das subvencións e axudas obtidas para este obxecto ou actividade.

RELACIÓN DETALLADA

CONCEPTO (marque cunha cruz “X”) PROCEDENCIA IMPORTE
AXUDA SUBVENCIÓN

 €
 €
 €

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS  €

Outros  patrocinios  sen achegas económicas  doutras  administracións públicas,  entes  públicos  ou entidades
privadas,  tal  como figura  na seguinte  relación  detallada dos patrocinios  (sen  achegas  económicas)  obtidos  para  o
mesmo obxecto ou actividade

RELACIÓN DETALLADA

PATROCINIO DE EN CONCEPTO DE

Para que conste para os efectos oportunos, asino esta declaración

……………………….,……… de …………………. de 20

O/A representante (Sinatura) 



 
XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE   CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS

DA PROVINCIA DE LUGO  QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR
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Don/D.ª  __________________________________,  con DNI:  ___________________,  e  enderezo para os  efectos  de

notificación:  __________________________________________,  na  miña  condición  de  representante  da  entidade:

____________________________________   ______________________________________________  con  CIF:

________________________

Para os efectos de solicitude de subvención de  concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo

que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os

gastos de temporada 2018-2019

Declaro baixo xuramento a súa responsabilidade:

Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións establecidas nos apartados 2 e 3 do

artigo 13  da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, nin en ningunha das establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei

9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia.

Que a entidade que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro.

Que se incluíu a imaxe corporativa da Deputación provincial de Lugo/ Area de Deportes en todos aqueles soportes

utilizados para realizar a publicidade da actividade subvencionada. 

Que a entidade que represento:  (marque o que proceda)

□ si está asumindo o custe do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter a posibilidade de compensalo ou

recuperalo.

□ non está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a posibilidade de compensalo ou

recuperalo.

E para que conste ante a Deputación de Lugo, asino esta declaración no lugar e data indicados.

En ______________, a __ de _____________ 20_

O/A  REPRESENTANTE,



 
XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE   CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS

DA PROVINCIA DE LUGO  QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR
EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2018-2019

D. ____________________________________________________________________________ con
DNI  _________________,  e  enderezo  a  efectos  de  notificación
__________________________________________________________,  na  súa  condición  de
representante  da  entidade  _________________________________________________  con  CIF
__________________________

DECLARO baixo xuramento e a miña responsabilidade:

1. Que a acción ou comportamento obxecto da subvención foi realizada na súa totalidade co
cumprimento das condicións que motivaron a súa concesión.

2. Que  o  custo  total  da   actividade  realizada  ascende  a
___________________________________  euros  (_____________  €),  financiándose  coas
seguintes achegas económicas:

FINANCIAMENTO IMPORTE

Fondos propios (____ % do custo total) €

Subvención concedida pola Deputación de Lugo €

Subvencións doutras Administracións €

Outras fontes de financiamento €

SUMA (custo total) €

En ______________, a __ de _____________ 20_

Asdo.


