ANEXO 1
INSTANCIA DE SOLICITUDE

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL NA ANUALIDADE 2022.
DATOS DA ENTIDADE
DENOMINACIÓN SOCIAL:

NIF:

ENDEREZO SOCIAL:

CP:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS:

DNI:

TELÉFONO/S:

E-MAIL:

XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE
CARGO

NOME E APELIDOS

DNI

SOLICITA:
Para a actuación a realizar, e nas condicións que quedan indicadas e dentro da convocatoria de subvencións para a realización de actividades
de

interese

cultural

da

Deputación

de

Lugo

unha

axuda

por

un

importe

en

euros

de

________________________________________________________________________________________________________(1).


(1) En letra e número

O/a representante legal AUTORIZA:
▪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, Seguridade Social e o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas disposicións
vixentes.
▪ Á Deputación Provincial de Lugo a lle facer comunicacións ao correo electrónico indicado relativas a este procedemento.

NOME DA ACTIVIDADE PARA A QUE SOLICITA AXUDA:

___________________________________________________________________________________________
O/a representante legal COMPROMÉTESE A:
Incluír a imaxe corporativa da Área de Cultura da Deputación de Lugo e utilizar o idioma galego en todos aqueles soportes que ao uso as
entidades solicitantes utilicen para publicitar a acción subvencionada. Así mesmo utilizarán o idioma galego a nivel verbal en todos aqueles
actos do plan de comunicación da actuación- se fose o caso-.
En …………………………………………………… a, .……...........…de ……………………………………….……….de 202
O/A representante legal
(Sinatura )

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Xestión das subvencións baixo a responsabilidade da Deputación de Lugo
RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao
responsable do tratamento

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

Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións
Outras administracións
Destinatarios
As requiridas pola lei e a normativa de aplicación para a correcta tramitación do expediente
Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e
portabilidade dos datos
A través do interesado, por parte do persoal de xestión ou mediante o acceso do interesado,

Procedencia

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://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_subvencions

Para máis información sobre esta convocatoria, contacte nos seguintes teléfonos/correos electrónicos
Teléfono :982 260260 (Lourdes)

Correo electrónico: secretariacultura@deputacionlugo.org

Teléfono:982 260058 (Carla)

Correo electrónico: carla.bejarano@deputacionlugo.org

ILMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACION DE LUGO

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA PROVINCIA
DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL (ANUALIDADE 2022)

D./Dª____________________________________________________________________________________
DNI_________________________

na

condición

de

representante

legal

con
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 coñezo e acepto as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen, especialmente as
establecidas no apartado 3 das normas específicas reguladoras do concurso de subvencións para
entidades asociativas culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural (anualidade

2022).
3.

Que a entidade que represento, cumpre todos os requisitos e obrigas da convocatoria para poder
participar no concurso de concesión de subvencións para entidades asociativas culturais da provincia de Lugo
para a realización de actividades de interese cultural, ano 2022, polo que ten a condición de beneficiaria.

4.

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

Campo de opción- SI está asumindo o custo do imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter
a posibilidade de compensalo ou recuperalo.

Campo de opción - NON está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a
posibilidade de compensalo ou recuperalo.
5.

Que a entidade á que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro no
momento da sinatura da presente declaración.

6.

Que a entidade que represento non ten pendente de xustificación subvencións anteriores- da mesma
natureza- coa Excma. Deputación Provincial de Lugo.

7.

Que os estatutos da entidade foron presentados na anualidade _______ ante a Área de _______________ da
Deputación de Lugo.

8.

Que dende a data indicada da súa presentación estes non sufriron modificacións nin actualizacións,
atopándose en vigor na actualidade.

9.

Que a entidade a que represento:

Campo de opción NON solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda
doutras administración publicas ou outras entidades publicas ou privadas, nacionais ou internacionais
para a mesma actuación subvencionable.

Campo de opción SI, ten axudas ou subvencións solicitadas, concedidas ou pendentes de
resolución, para a mesma actuación subvencionable, segundo a seguinte táboa:

CONCEPTO (marque cunha cruz “X”)

ENTIDADE Á QUE SE LLE

IMPORTE

SOLICITOU A AXUDA OU
AXUDA

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN
€
€

TOTAL AXUDAS OU

€

SUBVENCIÓNS

10. 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:

PATROCINIO DE

EN CONCEPTO DE

11. Que a entidade que represento se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
no momento da sinatura da presente declaración.
12. 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.
E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente declaración responsable

En ……………………………….……………………….a,…………………..de …………………………………….…….de 202

O /A representante legal
(sinatura)

ANEXO 3

ANEXOIII3
ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORZAMENTO DE GASTOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A A
ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE
CULTURAL (ANUALIDADE 2022)
D./D.ª________________________________________________________________________________,maior

de

________________________________

legal

na

miña

condición

de

representante

idade,

con

da

DNI

entidade

_____________________________________ con NIF _____________________________ ao abeiro da convocatoria para entidades
asociativas culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural, manifesta que o orzamento
de

gastos

correntes

da

acción

ou

comportamento

denominado

______________________________________________________________________________, segundo os gastos subvencionables do
seguinte cadro, é:
CONCEPTO1

IMPORTE

BASE
TOTAL
ORZAMENTO GASTOS

IVE
€

TOTAL
€

€

RECURSOS PROPIOS DA ENTIDADE
(Mínimo 5% do orzamento)

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

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE CULTURAL PARA A QUE

IMPORTE DA AXUDA SOLICITADA

SOLICITA AXUDA

-------------------------------------------

_______________________ €

Os gastos incluídos neste orzamento están directamente relacionados coa actividade e son indispensables para a adecuada
preparación e / ou a súa execución.
E para que así conste para os efectos oportunos, expido a presente declaración responsable
En ……………………………….……………………….a,…………………..de …………………………………….…….de 202

O/A representante legal
(Sinatura)

ANEXO 4
PROXECTO CONCRETO OU MEMORIA VALORADA DA ACCIÓN OU COMPORTAMENTO PARA O QUE SE SOLICITA AXUDA.

1

Poñer os gastos subvencionables segundo a natureza da actuación que se solicita e de acordo coa convocatoria das bases.

*Débese indicar: interese do proxecto, xustificación da necesidade, finalidade da mesma, duración, viabilidade
da inversión prevista e orzamento estimativo do custo.ANEXO 4
PROXECTO CONCRETO OU MEMORIA VALORADA DA ACCIÓN OU COMPORTAMENTO PARA O QUE SE SOLICITA AXUDA

Débese indicar: interese do proxecto, xustificación da necesidade, finalidade da mesma, duración, viabilidade da inversión
prevista e orzamento estimativo do custo.
________________________________________________________________________________________________________

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

En …………………………….……………….a, …………………… de …………………………………………………. de 202
O/A representante legal
(Sinatura).

