ANEXO I

CONCELLO DE LUGO
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS NA ÁREA DE PARTICIPACIÓN E SERVIZOS PARA A
VECIÑANZA, DIRIXIDA ÁS ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS E VECIÑAS SEN ÁNIMO DE
LUCRO, QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE NA ESFERA DA PARTICIPACIÓN
CIDADÁ, PARA O EXERCICIO 2022
DATOS DA ASOCIACIÓN / ENTIDADE
NOME:

CIF:

Nº REXISTRO
MUNICIPAL:

ENDEREZO SOCIAL:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO
POSTAL:

TELÉFONO
:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERTENCE A UNHA FEDERACIÓN / AGRUPACIÓN:
NON
SI
INDICAR CAL:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NOME e APELIDOS:

NIF/NIE:

CARGO NA ASOCIACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO
NOTIFICACIÓN

PARA

OS

EFECTOS

DE

DATOS DO PROGRAMA OU ACTIVIDADE PARA A QUE SOLICITA SUBVENCIÓN:
DENOMINACIÓN:
ORZAMENTO:
IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA: (Non poderá superar o 90% do orzamento
total)





Acepto o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto
ou actividade solicitada, así como todos os compromisos e obrigas derivadas da
lexislación aplicable e das bases reguladoras e convocatoria de subvencións para o
exercicio en curso.
Autorízolle expresamente ao Concello de Lugo para comprobar das diferentes
administracións públicas e/ou entidades privadas a verificación dos datos e informacións
declaradas.
Autorízolle ao Concello de Lugo a comprobar que a entidade que represento se atopa ao
corrente coas obrigas tributarias municipais.

Sinatura,
(documento asinado dixitalmente na data que se indica ao marxe)

NOTA: verifique a documentación que debe achegar xunto con esta solicitude, segundo o definido na
convocatoria.

Á solicitude xuntaráselle a seguinte documentación, que se presentará de acordo cos
modelos dos anexos.
DOCUMENTACIÓN XERAL:
 Certificación da conta bancaria da sociación.
 Declaración responsable (ANEXO IV).
 Declaración responsable da/o secretaria/o da entidade, no que consten as diferentes
vogalías ou departamentos nos cales se estrutura, de ser o caso.
 Acordos ou actas da entidade acreditativas, no seu caso do funcionamento das vogalías ou
departamentos específicos de muller.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA:




Cando os obxectivos das subvencións sexa a realizacion de actividades:
Memoria do programa de actividades, relación gastos/ingresos (ANEXO II)
Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de
infraestrutura e equipamento:
o Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III)

