
 

ANEXO I 

SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA AS 

CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

SOLICITUDE 

 

DATOS IDENTIFICACION DA ENTIDADES SOLICITANTES 

NOME 

N.I.F. 

DIRECCION 

LOCALIDADE PROVINCIA CP 

TELEFONO FAX 

EMAIL: 

 

SUBVENCION SOLICITADA. 

CONTIA 

OBXECTOS DA SUBVNECIONS. 

1- 

2- 

SOLICITA PAGO ANTICIPADO DO 90% DA SUBVENCION 

- SI 

- NON 

(MARCAR A CASILLA QUE CORRESPONDA) 

NO SEU CASO MOTIVO POLO QUE SE SOLICITA O PAGO ANTICIPADO: 

 

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 

NOME E APELIDOS 

DNI CARGO QUE OCUPA 

CORREO ELECTRONICO: 

 
TELEFONO DE CONTACTO 

 
 

DATOS BANCARIO DA ENTIDADE (PARA ABONO SUBVENCION) 

ENTIDADE TITULAR DA CONTA BANCARIA 

BANCO OU CAIXA LOCALIDADE 

DIRECCION 

IBAN CODIGO CODIGO DC NUMERO DE CUENTA 
      

 ENTIDADE SUCURSAL   

                        

 

 

En………………………….., a ……. de.................................................... de 2020 

O/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE, 

ASDO./SELO……………………………………………………………… 

 

 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 



 

Documentación que aportan: 

- Solicitude, Anexo I. 

- Acordo de solicitude de subvención, designación da persoa asinante da mesma, de 

aceptación das bases reguladoras da convocatoria, de sometemento ás actuacións de comprobación e 

de compromiso de difusión da colaboración financeira do Concello Anexo II. 

- Declaración xurada de estar ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social, e autorización do solicitante para que o Concello de O Valadouro obteña de forma 

directa a acreditación das circunstancias anteriormente mencionadas da Administración Xeral do Estado, 

da Comunidade Autónoma e da Seguridade Social a través de certificados telemáticos. Anexo III 

- Declaración formal de non estar incurso en causas de incompatibilidade ou 

incapacidade para contratar e percibir subvencións da Administración Pública Anexo IV. 

- Certificado do Secretario/a da asociación no que conste que a Asociación se atopa en 

funcionamento e se especifique o número de socios/as a 31 de decembro de 2019 Anexo V. 

- Declaración de axudas solicitadas, tanto as concedidas como as pendentes de 

resolución, para a mesma finalidade ante as administracións públicas e outros entes públicos ou 

privados. Anexo VI. 

- Declaración de non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro e de 

asunción do IVE. Anexo VII 

- Compromiso de utilización da lingua galega Anexo VIII. 

- Presuposto total e desglosado por partidas do investimento a subvencionar. 

- xerocopia do D.N.I. da persoa que asina a proposición. 

- Xerocopia da Tarxeta de Identificación Fiscal da entidade solicitante. 

- Xerocopia dos Estatutos da Asociación. 

- Certificación orixinal dos datos bancarios na que figure a Asociación veciñal como 

titular e o seu número de conta facendo constar o BIC e IBAN. 

- No seu caso, certificado de Facenda de recoñecemento de exención de IVE. 

- No caso de que o investimento supere os 9.000,00 euros o solicitante deberá aportar 

tres ofertas de diferentes proveedores. 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



ANEXO II 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

ACORDO DE SOLICITUDE DE SUBVENCION DESIGNACIÓN DA PERSONA ASINANTE DA MESMA, 

ACEPTACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA, SOMETEMENTO AS ACTUACIÓNS DE 

COMPROBACIÓN E COMPROMISO DE DIFUSIÓN DA COLABORACIÓN FINANCIEIRA DO CONCELLO. 

 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………………………………….. 

……………., nº ……………., no municipio de ……..................…….., con CP ….. 

 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 

CERTIFICO: 

1.-  Que  na reunión da ....................................................................... da  mencionada Asociación, 

celebrada o día ............../....................../ ............................ adoptouse o acordo de solicitar ó Concello de 

O Valadouro unha subvención por importe de .......................................... euros para a execución da 

seguinte obra/actuación: 

- 

- 

- 

- 

2.- Así mesmo acordouse: 

a) Nomear a D/Dª...................................................., con D.N.I ............................... , representante 

para as relacións da Asociación co Concello de O Valadouro. 

b) Aceptar as Bases que regulan a concesión de subvencións a Asociacións de Veciños para 

inversións para o ano 2020 aprobadas polo PLENO de O Valadouro na súa sesión ............................... de 

data   ................/.............../   ............   e   publicadas   no   Boletín   Oficial   da   Provincia   número   de 

data ................./.........../................ 

c) Someterse as actuacións de comprobación que o Concello de O Valadouro considere 

necesarias para verificar a correcta aplicación dos fondos. 

d) Asumir o compromiso de difusión da colaboración financieira do Concello de O Valadouro. 

 

E para que así conste e para os efectos oportunos, expido a presente certificación, en 

…………………………………..a ……………………….de ........................ de 2020 

 

................................... Vº e prace 

O/A secretario/a O/A Presidente. 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



ANEXO III 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020.. 

 

 

DECLARACIÓN XURADA DE ESTAR Ó CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS 

TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E AUTORIZACIÓN DO SOLICITANTE PARA QUE O CONCELLO 

DE O VALADOURO OBTEÑA DE FORMA DIRECTA A ACREDITACIÓN DAS CIRCUNSTANCIAS 

ANTERIORMENTE MENCIONADAS DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO, DA COMUNIDADE 

AUTÓNOMA E DA SEGURIDADE SOCIAL A TRAVÉS DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS. 

 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………., nº …, no 

municipio de ……..................…….., con CP ….. 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

Que a Asociación que represento se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e 

coa seguridade social. 

Que autorizo/non autorizo ó Concello de O Valadouro a obter de forma directa a acreditación 

das circunstancias anteriormente mencionadas da Administración Xeral do Estado, da Comunidade 

Autónoma e da Seguridade Social a través de certificados telemáticos. 

En ............................................., a ............................de .................................... de 2020. 

 

O/A representante. 

 

.......................................................... 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



ANEXO IV 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

 

DECLARACIÓN FORMAL DE NON ESTAR INCURSO EN CAUSAS DE INCOMPATIBILIDADE OU 

INCAPACIDADE PARA CONTRATAR E PERCIBIR SUBVENCIÓNS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………., nº …, no 

municipio de ……..................…….., con CP ….. 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

1) Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para obter 

a condición de beneficiario recollidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, de novembro, 

xeral de subvencións. 

2) Non poderán obter a de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencións reguladas 

por esta Lei as persoas ou entidades en quen concorra algunha das circunstancias seguintes, salvo que 

pola natureza da subvención se exceptúe pola súa normativa reguladora: 

A Ser condenadas mediante sentencia firme á pena de perda da posibilidade de obter 

subvencións ou axudas públicas. 

B Solicitar a declaración de concurso voluntario, ser declarados insolventes en calquera 

procedemento, estar declarados en concurso, salvo que neste adquirira a eficacia un convenio, estar 

suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme á Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal, 

sen que concluíra o período de inhabilitación fixado na sentencia de calificación do concurso. 

C Dar lugar, por causa da que fosen declarados culpables, a resolución firme de calquera 

contrato celebrado coa Administración. 

D Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles 

que ostenten a representación legal de outras persoas xurídicas, en algún dos supostos da Lei 5/2006, de 

10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos altos cargos da 

Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do Persoal ao 

Servizo das Administracións Públicas, ao tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei 

Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, nos termos establecidos na mesma ou na 

normativa autonómica que regule estas materias. 

E Non estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Seguridade 

Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine regulamentariamente. 

F Ter a residencia fiscal nun país ou territorio calificado regulamentariamente como 

paraíso fiscal. 

G Non estar ao corrente de pago de obrigas por reintegro de subvencións nos termos que 

regulamentariamente se determinen. 

H Ser sancionado mediante resolución firme con perda da posibilidade de obter 

subvencións conforme a esta ou outras leis que así o establezan. 

I Non poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións previstas no segundo 

parágrafo do apartado 3 do artigo 11 desta Lei cando concorra algunha das prohibicións anteriores en 

calquera dos seus membros. 

J A prohibición de obter subvencións afectarán tamén a aquelas empresas das que, por 

razón das persoas que as rexen ou de outras circunstancias, poidan presumirse que son continuación ou 

que derivan, por transformación, fusión ou sucesión, de outras empresas nas que houbesen concorrido 

aquelas. 

1. En ningún caso poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora das 

subvencións reguladas nesta lei as asociación incursas nas causas de prohibicións previstas nos 

apartados 5 e 6 do artígo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. 



 

Tampouco poderán obter a condición de beneficiario ou entidade colaboradora as asociación 

respecto das que se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios 

racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei 1/2002, en tanto recaiga 

resolución xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición no correspondente rexistro. 

 

En ............................................., a ............................de .................................... de 2020. 

 

O/A representante........................................................... 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

 

CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO DA ASOCIACIÓN E DO NÚMERO DE SOCIOS. 

 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………., nº …, no 

municipio de ……..................…….., con CP ….. 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

CERTIFICO: 

Primeiro. Que a Asociación que represento se atopa en funcionamento. 

Segundo.  Que  o  número  de  socios  da  Asociación  a  31  de  decembro  de  2019  ascende     

a ...................................... 

E para que así conste e para os efectos oportunos, expido a presente certificación, en 

…………………………………..a ……………………….de ........................ de 2020. 

 
 

Vº e prace 

O/A secretario/a O/A Presidente. 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



 

 

ANEXO VI 

SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020.. 

DECLARACIÓN DE AXUDAS. 
D./D.ª……………………………………………………………………….……... 

……………………………………………….........................., con DNI ………………………. na miña condición de 

representante da entidade …………….…………………………………..........………………………………….. con CIF 

……………………… 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 

Declaro baixo xuramento e a miña responsabilidade: 

 

Que a entidade que represento non solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou 

axuda por outras administración públicas ou Concello de O Valadouro outras entidades públicas ou 

privadas nacionais ou internacionais para a mencionada actividade. 

 

Que na seguinte táboa sinálanse as subvencións ou axudas solicitades e/ou concedidas por outras 

administración públicas ou outras entidades públicas ou privadas nacionais ou internacionais para a dita 

actividade. 

 

RELACION DETALLADA 

 

ENTIDADE A QUE SE LLE 

SOLICITOU A AXUDA OU 

SUBVENCION 

CONTIA SOLICITADA RESOLUCION 

  PENDENTE DENEGADA CONCEDIDA POR 
€ 

TOTAL AXUDAS OU SUBVENCIONS  

 

 

Outros patrocinios sen achegas económicas doutras administracións públicas, entes públicos 

ou entidades privadas, tal como figura na seguinte relación detallada dos patrocinios (sen achegas 

económicas) obtidos para o mesmo obxecto ou actividade. 

 

RELACION DETALLADA 

PATROCINIO DE EN CONCEPTO DE 

  

 

En ............................................., a ............................de .................................... de 2020. 

O/A representante........................................................... 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 



ANEXO VII 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

 
 

DECLARACIÓN XURADA DE NON SER DEBEDOR POR RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE 

REINTEGRO E DE ASUNCIÓN DO IVE. 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………., nº …, no 

municipio de ……..................…….., con CP …….... 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 

DECLARO BAIXO XURAMENTO E A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

Declaro baixo xuramento a súa responsabilidade: 

Que a entidade que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións establecidas 

nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, nin en ningunha das establecidas 

nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia. 

Que a entidade que represento non é debedora por resolución de procedencia de reintegro. 

Que a entidade que represento: (marque o que proceda) 

 

□si está asumindo o custe do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por non ter a posibilidade de 

compensalo ou recuperalo. 

□non está asumindo o custo do Imposto sobre o valor engadido (IVE) por ter a posibilidade de 

compensalo ou recuperalo. 

 

En ............................................., a ............................de .................................... de 2020. 

 

O/A representante........................................................... 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



ANEXO VIII 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

 

COMPROMISO DE UTILIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

D./ Dª ........................................................., con DNI nº ................ , en nome e representación da 

entidade ............................................, con NIF .............. , e sede sita na rúa ………………., nº …, no 

municipio de ……..................…….., con CP ….. 

Para os efectos de solicitude de subvención destinada a gastos derivados do proxecto 

denominado: “ ------------------------------------------------------------------------------- “. 

 
 

CERTIFICO: 

1.-  Que  na reunión da ....................................................................... da mencionada Asociación, 

celebrada o día ............../....................../........................... adoptouse o compromiso de utilización da 

lingua galega en tódalas actuacións e documentos que se deriven da solicitude e no seu caso posterior 

concesión de subvención para a execución da seguinte 

obra/actuación........................................................................................... 

 

Vº e prace 

O/A secretario/a O/A Presidente. 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais 

(RGPD), informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello O 

Valadouro con dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais 

serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do 

presente formulario. A lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha 

obrigación legal. Os seus datos persoais cederanse cando exista unha obrigación legal para cedelos. 

Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como 

se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da 

entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: 

https:// valadouro. sedelectronica.es/ info.0 



ANEXO IX. XUSTIFICACIÓN 
SUBVENCIONS A ASOCIACIONS DE VECIÑOS PARA INVERSIÓNS DESTINADAS Á LOITA CONTRA 

AS CONSECUENCIAS DO COVIT 19 NA ANUALIDADE 2020. 

 

 

A   asociación   …………………….,   con   C.I.F.    número   …………….,   e   domicilio   en   ………….,  rúa 

…………………….,  teléfono ……………….,  representada por Don ............................................ ,  en  calidade de 

………………..    de    dita    asociación,    con    domicilio    en    …………………………….,    rúa ............................ , 

teléfono .................. , diríxese o excelentísimo Concello de Valadouro e expón: 

 

- Que á nosa asociación por acordo/resolución …………………..de……….de…………de 2020 foille 

concedida unha subvención por importe de ………………. Euros con cargo á aplicación ...............do 

exercicio orzamentario de 2020 e para a realización da actuación/investimento 

…………………………………………………. 

- Que a efectos de xustificar o emprego dos fondos concedidos apórtanse facturas e documentos 

xustificativos dos gastos efectuados por un importe de ............... Euros. 

- Que se cumpriu o programa de actividades así como o orzamento do mesmo que se expuxo na 

solicitude da subvención respectando o límite cuantitativo do ……..% do custo total da 

actividade/investimento subvencionada. 

- Que a subvención outorgada polo Concello foi destinada ós fins específicos e concretos os que 

estaba afectada e que motivaron a concesión da mesma. 

- Que os ingresos derivados da realización da actividade incluída a subvención concedida polo 

Concello de O Valadouro e que ascenden á cantidade de .............. euros son inferiores os gastos 

da actividade que ascenderon a ................ Euros. 

- Que a Asociación que represento non/si obtivo outra axuda de persoa fisica ou xurídica, pública 

ou privada para a mesma actividade/conta cunha axuda de ………………….euros da entidade 

………………… e que foi incluída na totalidade de ingresos recollida anteriormente.(1) 

- Que a asociación que represento se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias e 

coa seguridade social para o que aporto os correspondentes certificados expedidos pola 

Tesourería Xeral da Seguridade Social, da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da 

Consellería de Economía e Facenda/ declaración xurada.(2) 

 

Por todo o exposto solicita: 

Que tendo cumprido os requisitos estabrecidos a efectos de xustificación da subvención 

concedida lle sexa aboado á Asociación que representa o importe da subvención concedida mediante 

transferencia bancaria á conta que a asociación Concello de O Valadouro manten aberta na Entidade 

………………………., Oficina ou Sucursal……………………….. e número de Conta ………………………………………. 

 

En Valadouro a …………………..de ............ de 2020. 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O VALADOURO 

 
 

1 Riscar a que proceda. 

2 A declaración xurada só será admisible en caso de que o beneficiario sexa unha persoa 

física ou unha agrupación sen personalidade xurídica. 


