
CONCURSO DE CONCESIÓN DE  SUBVENCIÓNS  DESTINADAS A  ENTIDADES ASOCIATIVAS E
ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO, DA PROVINCIA DE LUGO  PARA A REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA ARTESANÍA  NA ANUALIDADE 2018 (CURSOS E EVENTOS)

EXPEDIENTE DE SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE
Denominación social: NIF:

Enderezo social: CP:

Localidade: Provincia: Teléfono:

DATOS DO REPRESENTANTE
Nome e apelidos: NIF:

Enderezo a efectos de notificación:

CP: Localidade: Provincia:

Teléfono/s: Correo electrónico de comunicación:                                                   

NOME DA ACTIVIDADE  PARA A QUE SOLICITA A SUBVENCIÓN:

 
………………………………....................................................................................................................



DOCUMENTACIÓN

- Solicitude de Subvención Provincial
- Proxecto  concreto  ou  memoria  valorada  e  completa  da  actividade,  acción  ou  comportamento

(segundo se establece no punto 8 da convocatoria)
- Calquera  outro documento que se  considere  necesario  para  permitir  unha mellor  valoración  da

subvención solicitada:
- Anexo 1. Certificación  acreditativa da entidade do acordo de solicitude de subvención á Deputación

Provincial  e  do  nomeamento  do  representante  da  entidade  para  as  relacións  coa  Deputación
Provincial.

- Anexo 2. Certificación  da entidade na que se faga constar o domicilio social actual e os membros da
actual xunta directiva.

- Anexo 3. Certificación do/a secretario/a da entidade do orzamento de gastos subvencionables.
- Anexo 4.  Declaración  xurada do representante  da entidade de ter  a  entidade que representa  a

condición de beneficiario.
- Anexo 5.  Declaración xurada do/a representante de axudas ou patrocinios (sen achega económica)

solicitados e/ ou concedidos/as por outras administracións, entes públicos ou entidades privadas
para a mesma actividade.

- Anexo 6. Declaración responsable do representante da entidade de non dedución do IVE e/ou para a
“Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigacións tributarias e coa Seguridade Social”.

- Anexo 7. Autorización da entidade, aos efectos de concesión e xustificación das subvencións, para
que –  se é o caso- a Deputación Provincial de Lugo solicite o certificado de estar ao corrente no
cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, a Consellería de Economía e Facenda da
Xunta  de  Galicia,  coa  Seguridade  Social   e  o  Servizo  de  Recadación  Provincial,  impostas  polas
disposicións vixentes. 

- Anexo 8.  Declaración responsable relativa aos requisitos  previsto no artigo 13.5 da Lei  Orgánica
1/1996  de  Protección  xurídica  do  menor,  de  modificación  parcial  do  Código  Civil  e  da  Lei  de
axuizamento Civil e do artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de voluntariado.

- Copia do documento nacional de identidade do representante da entidade
- Copia do NIF da entidade
- Fotocopia dos estatutos da entidade, inscritos no rexistro de asociacións correspondente. No caso

de telos presentados con anterioridade, deberá achegar certificado do secretario da entidade de
non ter producidas modificacións.

- Establécese  que,  polo  menos  o  5%  do  custo  total  da  actividade  subvencionada,  deberá  ser
financiado con recursos propios da entidade beneficiaria.

- NOTA.-  Lembrar  que para os efectos  do disposto no artigo 31.1 e 2 da Lei  38/2003,  de 17 de
novembro, xeral de subvencións, considérase gasto realizado o que se acredite coa presentación
das  facturas  e/ou  xustificantes  de  gasto,  sendo  necesario  que  este  se  atope  pagado  con
anterioridade á finalización do prazo de xustificación e, que se acredite o seu pagamento.  



CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS  DESTINADAS A  ENTIDADES ASOCIATIVAS E ASOCIACIÓNS SEN
ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DE LUGO  PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN DA ARTESANÍA (CURSOS  E EVENTOS) NA ANUALIDADE 2018

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PROVINCIAL

O/a que subscribe, na súa calidade de representante da entidade, ao abeiro da convocatoria  da
Deputación  Provincial  de  Lugo  para  o  desenvolvemento  do  procedemento  de  concorrencia
competitiva de subvencións  a entidades  e asociacións sen ánimo de lucro para  a  realización de
actividades de promoción da artesanía (cursos  e eventos) na anualidade 2018 manifesta que:

D./D.ª______________________________________________idade ___ con  DNI _____________1

na miña condición de representante da entidade _________________________________________
___________________________________________________________con NIF _______________

EXPOÑO:

Que  desexan  realizar  a  actividade,  acción  ou  comportamento

_________________________________________________________________________________ 

durante o ano 2018.

Que segundo a documentación que se achega ten un orzamento de gastos de  ________________€ 
E para a que nos concederon axudas por un importe total de_______________________€ de outras
administracións, entes públicos ou privados.
Polo tanto, SOLICITAMOS para a actividade a realizar,  e  nas condicións que quedan indicadas e
dentro  da  convocatoria,  unha  axuda  por  un  importe  en
euros__________________________________________2.

En …………………………………………………… a, .…………..de ………………………………………………….……….de 2018

O/A representante

(Sinatura)

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

1 Acompañar copia do documento nacional de identidade.
2 En letra e número.



ANEXO 1

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA ENTIDADE DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO

DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE

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

como secretario da entidade ……………………………………………...................................................................

con NIF ……………………………………..

CERTIFICO

1. Que  na reunión  da  xunta  directiva da  mencionada  entidade,  celebrada  o  día  ……/……./

…………  adoptouse  o  acordo  de  presentación  da  seguinte  solicitude:  Convocatoria  de

subvencións   destinadas  a   entidades  asociativas  e  asociacións  sen  ánimo  de  lucro  da

provincia de Lugo  para a realización de actividades de promoción da artesanía (cursos  e

eventos) na anualidade 2018.

2. Que así mesmo, acordouse nomear a D./D.ª ………………………………………………………………………..

con DNI  …………………………… representante para as relacións  desta entidade coa Deputación 

3. Que na devandita reunión acordouse así  mesmo aceptar as bases da convocatoria,  e os

compromisos que nela se inclúen.

E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente certificación

En ……………………………………………… a,……………..de …………………………………………………….…….de 2018

O/A secretario/a 

(Sinatura e selo)

V º e Prace:

O / A Presidente/a



ANEXO 2

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA ENTIDADE DO DOMICILIO SOCIAL ACTUAL E OS MEMBROS DA ACTUAL

XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE

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

como secretario da entidade ……………………………………………...................................................................

con NIF ……………………………………..

CERTIFICO

Que o domicilio social actual da nosa entidade é:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Que os membros actuais da xunta directiva da nosa entidade son:

CARGO NOME E APELIDOS DNI

E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente certificación

En …………………….……………………….a, ………………… de ……………………………………….………………. de 2018

O/A secretario/a 

(Sinatura e selo)

V º e Prace:

O / A Presidente/a



ANEXO 3

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

como secretario da entidade ……………………………………………...................................................................

con NIF ……………………………………..

CERTIFICO:

Que o orzamento de gastos da actividade, acción ou comportamento:

CURSO EVENTO

DENOMINACIÓN:…………………………………………………….…...............................................................................,

segundo os gastos subvencionables do seguinte cadro e de acordo cos gastos subvencionables reflectidos na

convocatoria, é:

CONCEPTO3 IMPORTE

TOTAL
ORZAMENTO GASTOS 

BASE  IVE TOTAL 

€ € €

RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE

(Mínimo 5%) -------------------------- €

A porcentaxe de recursos propios é de: ...........……….. %

Os  gastos  incluídos  neste  orzamento  están  directamente  relacionados  coa  actividade  e  son
indispensables para a adecuada preparación e / ou a súa execución.

O  que  certifico,  para  os  efectos  de  solicitude  de  axuda  provincial  dentro  da  convocatoria  de
subvencións do ano 2018 da Deputación Provincial  de Lugo, por orde e co visto e prace do Sr.
Presidente.

En ……………………………….……………………………….a,…………………..de …………………………………….…….de 2018

O/A secretario/a 

(Sinatura e selo)

3 Poñer os gastos subvencionables segundo a natureza da actividade, acción ou comportamento.

V º e Prace:

O / A Presidente/a



ANEXO 4

DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE TER A CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

D./D.ª……………………………………………………………………………………….………………...…………………………….………
con  DNI  ……………………………..……………….  na  miña  condición  de  representante  da
entidade……………………………………....................……………………………………………………………………………………
con NIF………………………………….

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:

1. Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para
obter a condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003,
de novembro, xeral de subvencións, nin nas recollidas nos mesmos apartados do artigo 10
da Lei 9/2007, de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación subvencións anteriores
coa Excma. Deputación Provincial de Lugo.

3. Que  coñezo e  acepto  as  bases  da  convocatoria  e  os  compromisos  que  nela  se  inclúen,
especialmente  as  establecidas  nas  bases  da  convocatoria  de  subvencións   destinadas  a
entidades  asociativas  e  asociacións  sen  ánimo  de  lucro  da  provincia  de  Lugo   para  a
realización  de actividades de promoción  da  artesanía (cursos   e  eventos)  na  anualidade
2018.

4. Que a entidade que represento, cumpre todos os requisitos e obrigas da convocatoria para
poder  participar  no  concurso  de  subvencións   destinadas  a   entidades  asociativas  e
asociacións sen ánimo de lucro da provincia de Lugo  para a realización de actividades de
promoción da artesanía (cursos  e eventos) na anualidade 2018, polo que ten a condición de
beneficiario.

En ………………………………………………………….a,………..……… de …………………………………………………. de 2018

O/A representante

(Sinatura)



ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

ANEXO 5

DECLARACIÓN XURADA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DAS AXUDAS/ SUBVENCIÓNS OU PATROCINIOS
(sen  achega  económica)  SOLICITADOS  E  OU  CONCEDIDOS  POR  OUTRAS  ADMINISTRACIÓNS,  ENTES
PÚBLICOS OU ENTIDADES PRIVADAS PARA A MESMA ACTIVIDADE 

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

miña condición de representante da entidade …………….…………………………………....................………………………………………………….. con NIF

………………………

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade:

Que non solicitamos nin nos concederon outra axuda ou subvención doutras administracións públicas, entes públicos ou
entidades privadas para a actividade para a que solicitamos subvención.

Que a seguinte táboa sinala a/s Outra/s axuda/s ou subvención/s solicitadas e/ou concedidas por outras administracións

públicas,  entes  públicos  ou  entidades  privadas,  para  a  actividade,  acción  ou  comportamento:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  sendo  esta  a

mesma para a que solicitamos subvención a Deputación Provincial de Lugo o abeiro da Convocatoria de subvencións  destinadas a

entidades asociativas e asociacións sen ánimo de lucro da provincia de Lugo  para a realización de actividades de promoción da

artesanía (cursos  e eventos) na anualidade 2018.

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

En …………………………………………….………………………….. a, ……………………… de ………………………………………………………………………………. de 2018

O/A representante



(Sinatura) 

ANEXO 6

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE DE NON DEDUCIÓN DO IVE E/OU PARA

A  “SIMPLIFICACIÓN  DA  ACREDITACIÓN  DO  CUMPRIMENTO  DE  OBRIGACIÓNS  TRIBUTARIAS  E  COA

SEGURIDADE SOCIAL”.

D./D.ª……………………………………………………………………………………….………………...…………………………….………
con  DNI  ……………………………..……………….  na  miña  condición  de  representante  da
entidade……………………………………....................……………………………………………………………………………………
con NIF………………………………….

Declaro baixo a miña responsabilidade:

□ Que a entidade que represento está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido
(IVE),  derivado dos gastos subvencionables da actividade, acción ou comportamento para a que
solicitamos subvención e derivado dos gastos da subvención a xustificar, por non ter a posibilidade
de compensalo ou recuperalo. 

□ Que a entidade que represento pode acollerse ao artigo 24.4 do R.D 887/2006, de 21 de
xullo,  de  “Simplificación  da  acreditación  do  cumprimento  de  obrigacións  tributarias  e  coa
Seguridade Social”.

Para que conste, ao  fin de solicitar subvención a Excma. Deputación Provincial de Lugo dentro da

convocatoria do concurso de  subvencións  destinadas a  entidades asociativas e asociacións sen

ánimo de lucro da provincia de Lugo  para a realización de actividades de promoción da artesanía

(cursos  e eventos) na anualidade 2018, asino esta declaración.

En …………………………….……………………….a, …………………… de …………………………………………………. de 2018

O/A representante

(Sinatura)



ANEXO 7

AUTORIZACIÓN DA ENTIDADE

D./Dª…………………………………………………………………………………………………….………………………..……………,
con  DNI………….…………,  e  enderezo  para  os  efectos  de  notificación
en………………………………………………………………………..……......  …………………………………………………….
……………………………..........  e  teléfono/s.………………..………………,  na  condición  de  representante  da
entidade…………………………..……………………...……………………………… con NIF …………………………………….

AUTORIZO:

Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo solicite – se é o caso- o certificado de estar ao

corrente no cumprimento das obrigas coa  Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia,

coa Seguridade Social     e o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas disposicións vixentes.

E  para  que  conste,  aos  efectos  de  concesión  e  xustificación  das   subvencións   destinadas  a

entidades asociativas e asociacións sen ánimo de lucro da provincia de Lugo  para a realización de

actividades  de  promoción  da  artesanía  (cursos   e  eventos)  na  anualidade  2018;  asino  esta

autorización.

En ………………………………………………………….a, …………….…… de …………………………………..………….. de 2018

O/A representante

(Sinatura)



ANEXO 8

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª…………………………………………………………………………………………………….………………………..……………,
con  DNI………….…………,   na  condición  de  representante  da  entidade…………………………..
……………………...……………………………… con NIF …………………………………….

DECLARA

Que asume a responsabilidade de que todo o persoal ao que no seu caso lle corresponda a
realización  da  actividade  (incluído  o  voluntariado)  para  a  que  solicita  a  axuda,  ao  abeiro  da
convocatoria de subvencións  destinadas a  entidades asociativas e asociacións sen ánimo de lucro
da provincia  de  Lugo  para  a  realización  de  actividades  de  promoción  da  artesanía  (cursos   e
eventos) na anualidade 2018, cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996 de
Protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de axuizamento Civil e
do artigo 8.4 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de voluntariado. 

En ………………………………………………………….a, …………….…… de …………………………………..………….. de 2018

O/A representante

(Sinatura)


