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ANEXO II bis 
MEMORIA PARA A FASE DE VALORACIÓN 

 
1. Local social exclusivo para uso da entidade (aluguer ou 
propiedade) 

Puntuación 

A Asociación conta con local social exclusivo para uso da 
entidade?   
NON     
SI         * 
Local  en alugueiro  Local en  propiedade  
(*)Achegar xustificación documental do alugueiro ou propiedade. 

 
 
 
 
 

2. Realización de actividades de autofinanciación da entidade  

A Asociación realiza actividades de autofinanciación?   
NON      
SI           * 
cuotas de socio/a     
Outras actividades de financiación 
Especificar________________ 
 
(*)Deberá achegar acreditación bancaria dos ingresos obtidos ou 
da actividade de financiamento realizada. 

 

3.Indicar cando se realizou a última renovación de postos 
directivos 
Ano: 
(*)Comprobación na documentación que consta no Servizo de 
Participación 

 

4.5. Análise da Memoria de actividade e Tipo de actividades a 
realizar 
 (*)Valoraranse segundo o contido do  Anexo II 

 

6. Participación da entidade, en accións ou actividades 
específicas para promover a igualdade entre homes e 
mulleres. 
A Asociación participa en actividades  específicas para promover 
a igualdade entre homes e mulleres? 
NON       
SI           * 
Denominación da actividade: 
 
 
 
 
 
(*)Deberá achegar evidencia documental que acredite a súa 
realización (dípticos, folletos, cartaces, publicacións ou calquera 
outro documento xustificativo)  

 

7. Participación nas actividades formativas da Vogalia da 
Muller impartidas polo Concello de Lugo. 
A Asociación participa ou participou nas actividades formativas da 
Vogalia da Muller? 
NON      
SI          * 
(*) Solicitarase informe da Casa da Muller 
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 8. Participación da entidade en actividades culturais ou 
sociais promovidas desde o Servizo de Participación. 
A entidade figura inscrita como colaboradora/participante para as 
actividades específicas promovidas desde o Servizo de 
Participación? 
NON      
SI          * 
Denominación da actividade 
 
 
(*) Solicitarase informe do Servizo de Participación e Atención 
cidadá. 

 

 
Sinatura,                       
 
            

Asdo: 

 
             

 
(Documento asinado dixitalmente na data e hora indicada ao marxe) 
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