
 

 

ANEXO IV  
 

MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE 
SOLICITAR SUBVENCIÓN 
 
D./D.ª________________________________________________________provista/o 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 doutras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a 
mesma finalidade.  

SI  
NON 

*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2022, esta entidade 
solicitou/recibiu outra subvención (indicar procedencia e contía) por parte de: 
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA 

ORGANISMO ANTE O 
QUE SE SOLICITA 

CONTÍA SOLICITADA 

   
   
   
TOTAL   
 
SUBVENCIÓN RECIBIDA ORGANISMO 

CONCEDENTE 
IMPORTE CONCEDIDO 

   
   
   
TOTAL   

2.- A actividade, 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 á 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Tesourería Territorial da Seguridade Social e 
ao Concello de Lugo, respectivamente. 

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. 

6.- Que esta entidade ten comunicado ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, 
programa de actividades e número de socios correspondentes ao ano 2022. 
   
Sinatura,   
              

Asdo: 

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