
 

ANEXO VII (XUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN) 

MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE 
XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN  

 
D.ª/D.______________________________________ provisto do NIF 
nº__________________ en calidade de (presidenta/e, secretaria/o) 
de__________________________________________con enderezo social 
en________________________________________de Lugo e con CIF nº______________ 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE: 

1.- Esta entidade (marque cunha cruz a opción que proceda) solicitou e recibiu subvencións 
ou axudas de esta ou doutras Administracións ou Entidade, públicas ou privadas, nacionais 
ou internacionais, para a mesma finalidade e tempada da actividade para a que se solicita 
a subvención.  

 SI*  
 NON 
 

*Ata o día de hoxe e referidas á mesma finalidade da actividade para a que se solicita a 
subvención, esta entidade solicitou/recibiu subvención/axuda (indicar procedencia e contía) 
por parte de: 

 
ORGANISMO ANTE O QUE SE 
SOLICITA 

CONTÍA SOLICITADA CONTÍA 
CONCEDIDA 

   
   
   
   
 
2.- A actividade, proxecto, obxectivo, ou programa para o que se concede a subvención 
efectuouse nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se 
presentou no seu día. 

3.- Esta entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á: 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, Tesourería Territorial da Seguridade Social e 
Concello de Lugo, respectivamente. 

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

- Non foron nin serán presentadas –na porcentaxe subvencionada polo Concello 
de Lugo- como xustificación de ningunha outra subvención pública ou privada. 

- Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou 
compensación. 

- Conteñen gastos que xa lle foron aboados á persoa e/ou entidade debedora 
agás naqueles nos que se acredita a devindicación, pero a data efectiva de 
aboamento é posterior; suposto este no que se presentará a documentación 
tan pronto como se dispoña dela. 

 
6.- Que o persoal que desenvolve as súas funcións como asalariado nesta entidade non ten 
relación laboral ningunha co Concello de Lugo. 

7.- Que esta entidade lle comunicou ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, 
programa de actividades e número de socias/os correspondentes ao ano 2022. 

Lugo, a ____ de _______ de ______ 
SINATURA, 
 
Asdo:(Selo da Entidade) 
 
 
 


