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SOLICITUDE DE ABOAMENTO DO ANTICIPO

D./D.ª                                                                               , con NIF                             ,   enderezo   a   efectos  de  notificación  en

                                                                                                           ,  no    concello    de                                        ,    código  postal

                , na provincia de                              , e teléfono                              ,  na  miña  condición  de  representante legal da

entidade                                                                                                              ,      con      CIF                             , ,    enderezo    en

                                                                                                           ,   no    concello    de                                        ,  código   postal 

                ,          na          provincia          de                              ,          teléfono                             ,      e       correo      electrónico

                                                                                , 

EXPOÑO:

Que  á  entidade  á  que  represento  lle  foi  concedida  unha  subvención  directa  nominativa   para  sufragar os gastos

derivados da execución da acción denominada                                                                                                                                ,

para o ano                  . Esta subvención canalízase a través dun convenio asinado polas partes o                de

             .

Polo que SOLICITO:

O aboamento do anticipo a conta do               % do importe da subvención, con dispensa de garantía, tal e como se 

reflicte no citado convenio.

Para o cal DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que a entidade á que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten
pendente de ingreso no Tesouro Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de
axuda pública.

Asemade,  AUTORIZO á  Deputación Provincial  de Lugo para que solicite,  de ser  o  caso,  o certificado de estar ao
corrente no cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social e co Servizo de Recadación Provincial, impostas polas disposicións vixentes.
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E para que conste, aos efectos da solicitude do aboamento do anticipo da subvención sinalada, asino esta declaración

En                                        , a                   de                          de 

O representante legal da entidade,

Asdo.: 
 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
- SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO - 
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