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SOLICITUDE (ANEXO I)
D/Dª

, con NIF ,

, con DNI

, enderezo a efectos de notificación en

, no concello de
, na provincia de

, e teléfono

entidade
b

, código postal

, na miña condición de representante legal da
, con CIF

, e correo electrónico

,

EXPOÑO:
Que a entidade á que represento precisa unha axuda económica para sufragar os gastos derivados da execución da
acción denominada

, para o ano

,

polo que

SOLICITO:
Unha subvención por importe de

€ , sen anticipo a conta.

Unha subvención por importe de

€ , con anticipo a conta do

% do importe da mesma, con

dispensa de garantía.
Para o cal, DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE
Que a entidade á que represento non se atopa en ningunha das circunstancias recollidas nos apartados
2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e nos apartados 2 e 3 do artigo
10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, que levan aparellada a prohibición de obter a
condición de beneficiario.
A presente declaración responsable faise de acordo ao dobre contido que o artigo 69.1 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece a estes
documentos, de tal xeito que manifesto baixo a miña responsabilidade: que se atopa ao corrente das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social, no momento da sinatura da presente declaración e que se
compromete a manter o cumprimento das anteditas obrigas durante o período inherente ao
recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención outorgada pola Deputación de Lugo.
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Que a desagregación do financiamento da actuación para a cal se solicita a subvención é:
CONCEPTO

PORCENTAXE

FONDOS PROPIOS DA ENTIDADE
Deputación de Lugo (importe da subvención)
OUTRAS FONTES
DE
FINANCIAMENTO

IMPORTE

%

€

%

€

%

€

%

€

%

€

TOTAL

€

- Que a entidade á que represento (marque o que proceda):
Está asumindo o custo 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.
- Que a entidade á que represento (marque o que proceda):
Non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda por outras Administracións
Públicas ou outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a dita acción.
Si ten axudas ou subvencións solicitadas, concedidas ou pendentes de resolución, segundo a seguinte
táboa:
ENTIDADE Á QUE SE LLE SOLICITOU A
AXUDA OU SUBVENCIÓN

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIÓNS

CANTIDADE
SOLICITADA

RESOLUCIÓN
€

PENDIENTE

DENEGADA

CONCEDIDA POR
€

€

PENDIENTE

DENEGADA

CONCEDIDA POR
€

€

PENDIENTE

DENEGADA

CONCEDIDA POR
€
€
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Outros patrocinios, sen achegas económicas, doutras Administración Públicas, entes públicos ou
entidades privadas, obtidos para o mesmo obxecto ou actividade, tal e como figura na seguinte táboa:

PATROCINIO DE

EN CONCEPTO DE

Autorizo
á Deputación
de Lugo para que solicite, se é o caso, o certificado de estar ao corrente no
Casilla
de verificación
5
cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Tesourería Xeral da
Seguridade Social e co Servizo de Recadación Municipal, impostas polas disposicións vixentes.
E para que conste, aos efectos de solicitude da subvención sinalada, asino esta solicitude-declaración
En

,a

de

, de

O representante,

Asdo.:

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

