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SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS  PARA PROXECTOS DE 
COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO E SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL(EXERCICIO ECONÓMICO 2022) 
ANEXO I 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e APELIDOS: NIF/NIE: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO ELECTRÓNICO: 

DATOS DA ONGD SOLICITANTE 
NOME: N:º  REXISTRO DA ONG: 

ENDEREZO SOCIAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

CARGO DA PERSOA SOLICITANTE: 

SOLICITA 

A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR UN IMPORTE DE ______________ PARA A REALIZACIÓN 

DO PROXECTO DE:   

  COOPERACIÓN                          SENSIBILIZACIÓN 

De optar ás dúas convocatorias deberá cumprimentar unha solicitude para cada proxecto. 

 TÍTULO:  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__

- Acepto o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto, obxectivo ou actividade 
solicitada así como as condicións e obrigas establecidas nas bases que rexen a convocatoria da subvención do exercicio 
2022.

- Comprométome a achegar o 10% do gasto total orzamentado  con cargo á ONGD solicitante, a contraparte local, e/ou as 
persoas beneficiarias.

- Autorizo expresamente ao Concello de Lugo a comprobar das diferentes administracións públicas ou entidades privadas 
a verificación dos datos e informacións declaradas.
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DOCUMENTACIÓN XERAL: 

 Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa  solicitante na entidade ou 
asociación. 

 Fotocopia do NIF /CIF da asociación, fundación ou entidade que representa. 
 Documentación acreditativa de ter sede en Galicia. 
 Copia completa dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade xurídica da entidade.  
 Acreditación de inscrición no Rexistro no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o 
Desenvolvemento. 

 Declaración responsable  de non estar inhabilitado/a ou incurso/a en prohibición (ANEXO II). 
 Proxecto subvencionado (ANEXO III). 
 Certificación dos datos bancarios. 
 Certificación acreditativa: 

 

-  Do número de socias e socios en Galicia. 

- Compromiso de manter aberta a sede en Galicia durante polo menos un ano dende a finalización do 

proxecto. 

 
 Carta de compromiso de participación no proxecto por parte da contraparte local, asinada pola 
persoa que posúa a representación legal da entidade. 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR  

SUBVENCIÓN 

D:ª/D. _____________________________________provista/o do NIF  n:º___________, en calidade de 

(persoa que exerce a presidencia ou secretaría) da ONGD______________________________________,

con enderezo social en______________________________________________________de Lugo, e con 

CIF nº ___________________. 

DECLARO QUE: 

1. Esta entidade (si ou non)  solicitou  e/ou recibiu subvencións ou axudas doutras administracións
públicas ou entidades  privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade.

SI* 
NON 

*A día de hoxe e referidas ao exercicio económico de 2022 esta entidade solicitou/recibiu outra
subvención (indicar procedencia e contía) por parte de:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. A acción,  proxecto, obxectivo ou programa para o que se solicita subvención vaise efectuar nos termos
establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presenta.

3. Esta  entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte a Axencia Estatal da
Administración Tributaria, a Consellería de Facenda, a Tesourería Territorial da Seguridade Social e o
Concello de Lugo, respectivamente.  No momento de xustificar a subvención, esta declaración
responsable será substituída pola presentación das certificacións acreditativas de estar ao corrente no
cumprimento das obrigas fiscais fronte ás administracións antes relacionadas.

4. Esta entidade non se atopa inhabilitada nin está incursa en ningunha das causas de prohibición sinaladas
no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiaria da subvención.

5. Que o persoal que desenvolve as súas funcións nesta entidade non ten relación laboral ningunha co
Concello de Lugo.
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ANEXO III 

o PROXECTO PARA A COOPERACIÓN AO  DESENVOLVEMENTO  (SI/NON).

o PROXECTO PARA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL (SI/NON)

       DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

A. DATOS DA ONG SOLICITANTE.

1. Denominación:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. CIF:   _____________________________________________________________________________

3. Enderezo da sede ou delegación en Lugo, código postal, teléfono, fax e e-mail:

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ano de constitución da ONG:__________________________________________________________

5. N:º de socias e socios en:        España: __________ Galicia: __________ Lugo: __________ 

6. Cotas recadadas no Concello de Lugo ( determinar a contía económica): ________________________

7. Área de actuación:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Nome e apelidos da persoa representante legal:

_____________________________________________________________________________________ 

9. Nome e apelidos da persoa de contacto:

_____________________________________________________________________________________ 
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10. Outros datos de interese:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B.-  DATOS DA ONG CONTRAPARTE (só nos proxectos de cooperación): 

 

1.- Nome da persoa responsable do proxecto_______________________________ 

2.- Cargo:___________________________________________________________ 

3.-Entidade:_________________________________________________________ 

4.- Enderezo:________________________________________________________ 

5.- Teléfono:_________________________________________________________ 

 

6.- ¿ Mantivéronse colaboracións previas con ela? 
 SI  
 NON 

 

7.-  Breve descrición: 

 

8.-  Outros datos de interese: 
 

C.-  EXPERIENCIA NO ÁMBITO DA COOPERACIÓN (identificación dos proxectos nos que participa ou 

participou especialmente nos últimos 4 anos con indicación das áreas de desenvolvemento e localización 

xeográfica). 

 

D.-  EXPERIENCIA NO ÁMBITO DA SENSIBILIZACIÓN NO CONCELLO DE LUGO (identificación dos 

proxectos nos que participa ou participou especialmente nos últimos catro anos con indicación do lugar de 

desenvolvemento). 
 

E.-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO DE COOPERACIÓN AO 

DESENVOLVEMENTO 

 

-  IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO: 

1.-  Título. 

2.-  Localización xeográfica. 

3.-  Poboación destinataria- beneficiaria. 

4.-  Área/s de actuación (saúde, servizos sociais, autoabastecemento, vivenda...) 

5.-  Breve descrición xeral do proxecto. 

6.-  Duración do proxecto (data de inicio e de finalización e, se é o caso, fases de execución). 
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-  ANTECEDENTES, CONTEXTO E XUSTIFICACIÓN: 

1.-  Antecedentes e xustificación da necesidade do proxecto (descrición do contorno xurídico e 

factores sociais e de desenvolvemento) 

2.-  Participación das persoas beneficiarias: criterios de selección e procedemento de participación 

(só nos casos de proxectos de cooperación).  

3.-  Participación da muller. 

4.-  É parte dun plan ou programa máis global? En caso afirmativo, breve descrición xeral deste.  

 

-  EXECUCIÓN: 

1.-  Recursos técnicos e materias de que se dispón. 

2.-  Recursos humanos: cualificación, número e forma de organización. 

3.- Seguemento e avaliación (accións de seguemento previstas, indicadores de resultados e 

instrumentos de avaliación). 

4.-  Medidas de difusión (soportes escritos e/ou audiovisuais que se achegan para a realización da 

actividade). 

 

-  OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS: 

1.-  Obxectivos a curto prazo 

2.-  Obxectivos a longo prazo  

3.-  Resultados esperados e distribución temporal se os houbese. 

4.-  Impacto social e ambiental da acción. 

5.-  Outros datos de interese para os efectos de facilitar a avaliación dos proxectos. 

 

-VIABILIDADE: 

1.-  Viabilidade técnica (execución, xestión e funcionamento, así como continuidade unha vez 

finalizada a axuda externa). 

2.-  Viabilidade económica (financiamento dos gastos de xestión e funcionamento unha vez 

finalizada a axuda económica externa). 

3.-  Viabilidade sociocultural (medidas previstas para garantir a aceptación e implantación a longo 

prazo dos resultados da acción). 

4.-  Actitude das distintas autoridades locais ante o proxecto. 
 

 

F-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN E DESCRICIÓN DO PROXECTO PARA A SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

1.-  Título. 

2.-  Persoas  destinatarias. 

3.-  Antecedentes e xustificación da necesidade do proxecto. 

4.-  Breve descrición xeral do proxecto. 

5.-  Data de inicio e de finalización. 

6.-  Obxectivos e resultados esperados.  

7.-  Recursos técnicos e materias de que se dispón. 

8.-  Recursos humanos de que se dispón. 
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9.- Seguemento e avaliación (accións de seguimento previstas, indicadores de resultados e 

instrumentos de avaliación). 

10.-  Medidas de difusión (soportes escritos e/ou audiovisuais que se achegan para a realización da 

actividade) 

11.-  Outros datos de interese para os efectos de facilitar a avaliación dos proxectos. 
 

 

G.-  ORZAMENTO GLOBAL DETALLADO SEGUNDO O MODELO: 

 

Faise constar que, para os efectos desta convocatoria, se consideran gastos subvencionables: 

-  Os gastos de  investimento nos proxectos de cooperación ao desenvolvemento. 

-  Os gastos correntes nos proxectos de sensibilización social. 

 

 

GASTOS CORRENTES DESCRICIÓN DO GASTO TOTAL EUROS 

Gastos de persoal   

Arrendamento   

Gastos de viaxes, 

desprazamentos… 

  

Subministracións   

Publicidade…   

Gastos de xestión   

Outros    

TOTAL   

 

GASTOS DE 

INVESTIMENTO 

DESCRICIÓN DO GASTO TOTAL EUROS 

Adquisición/construción 

de inmobles 

  

Estudos, proxectos.   

Obras   

Equipamento   

TOTAL   

 

1.-  Identificación do importe solicitado. 

 

2.-  Plan de financiamento previsto. Identificación das achegas da contraparte local, ONG solicitante e 

outras entidades públicas e privadas. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  PARA OS EFECTOS DE XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN 

D./D.ª___________________________________________________________________, provisto/a do NIF 

n.º__________________,  en calidade de persoa que exerce a presidencia ou secretaría da 

ONG______________________________________________________________, con enderezo social en 

____________________________________________________________________________________ de 

Lugo e con CIF n.º  ___________________________ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE: 

1.-  Esta entidade (SI ou NON) recibiu subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou privadas, 

nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade.  
SI * 
NON 

*A  día de hoxe esta entidade solicitou/recibiu outra subvención (indicar procedencia e contía) por parte de:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________

2.-  A actividade, proxecto, obxectivo, programa para o que se concedeu subvención se efectuou nos 

termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presentou no seu día. 

3.-  Esta entidade está ao corrente das súas obrigas fiscais fronte á Axencia Estatal da Administración 

Tributaria, á Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, á Tesourería Territorial da 

Seguridade Social e ao Concello de Lugo, respectivamente, tal e como se demostra nas certificacións 

emitidas polas administracións públicas anteriormente mencionadas, e que se achegan xunto con este 

documento. 

4.-  As facturas que se presentan coa finalidade de xustificar o gasto: 

- Non foron nin serán presentadas (nas porcentaxes correspondentes ao importe da subvención

concedida polo Concello de Lugo e ao 10% do gasto do proxecto orzamentado e presentado no seu día) 

como xustificación doutra subvención pública ou privada. 

- Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación.

- Conteñen gastos que xa foron aboados á persoa e/ou entidade debedora.

5.-  Que o persoal que desenvolve as súas funcións nesta asociación non ten relación laboral ningunha co 

Concello de Lugo. 
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ANEXO V 

MODELO DE ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA  

  

D./D.ª__________________________________________________________, provisto/a do NIF 

n.º__________________,  en calidade de persoa que exerce a presidencia ou secretaría da 

ONG________________________________________________________, con enderezo social en 

________________________________________________________________________________ de 

Lugo e con CIF n.º  ________________________,  e ao abeiro do disposto no art. 15 das bases 

reguladoras da convocatoria, mediante este escrito presenta DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN da 

subvención concedida á entidade que represento.  

 

 

 

 
SINATURA DIXITAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e en 
cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta solicitude serán tratados para a tramitación da 
mesma, baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos 
queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos 
persoais incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán ser cedidos 
a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.  
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.  

 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, 
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes 
datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, 
proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 

A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 1 27001, 
Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios: 

- Teléfono: 982 297 100 

- Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 

- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDADE: 

Tramitación da solicitude instada pola/o interesada/o.  

LEXITIMACIÓN: 

O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de conformidade co 
artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, 
e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. 

DESTINATARIOS: 

Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en materia de subvención para gastos 
de transporte en taxi adaptado, non está prevista a comunicación de datos a terceiros. 

DEREITOS: 

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos persoais que lles 
atinxan, ou non.  

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos 
inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios 
para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da lexislación vixente.  

En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. Nese caso, 
unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas 
poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, agás por motivos 
lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa interesada ten dereito a recibir 
os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato estruturado, de uso común e lectura automatizada. 
Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións: 

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada. 

b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada. 

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento no que o 
solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
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