
I034 SOLICITUDE DE 
SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS 2019
Anexo I

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante 

Nome e apelidos/Razón Social NIF/NIE/CIF

R./Lg.(1) Parroquia Núm.

Bloq/Escaleira Piso/porta Código Postal Municipio

Provincia Teléfono Correo electrónico(2)

Data de nacemento Lugar de nacemento

Club ao que pertence

Federación Núm. licenza federativa

Especialidade dentro da federación

(1)
enderezo para notificación postal    

(2) 
correo electrónico para notificación electrónica 

Datos da persoa representante (se é o caso)

Nome e apelidos NIF/NIE

R./Lg.(3) Parroquia Núm.

Bloq./Escaleira Piso/porta Cód. Postal Municipio

Provincia Teléfono Correo electrónico(4)

(3)
enderezo para notificación postal    

(4) 
correo electrónico para notificación electrónica 

EXPÓN QUE

• Cumpre todos os requisito esixidos nesta convocatoria de subvencións.
• Asume todos os compromisos reflectidos na convocatoria.
• Achega a documentación esixida na convocatoria

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA

☐ Fotocopia do DNI ou NIF do solicitante, ou representante legal, no caso de menores de idade

☐ No caso de que a  solicitude sexa presentada a  través  de representante,  deberá  achegarse a  autorización  escrita  asinada pola  persoa

interesada autorizando o dito representante para solicitar a subvención. Non será precisa esta autorización no caso de solicitudes de menores

de idade asinadas polo pai, nai ou titor legal.

☐ Copia compulsada da licenza federativa da modalidade deportiva para a que solicitan a subvención.

☐ Certificado da conta bancaria para o ingreso da axuda no caso de que non se presentase na convocatoria anterior ou a conta cambiase.

☐ ANEXO II. Declaración responsable de non atoparse incursa a persoa solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17

de novembro, xeral de subvencións

☐ ANEXO III. Declaración da persoa solicitante da subvención na que consten as subvencións e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as

aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan públicas ou privadas

☐  ANEXO IV. Autorización para comprobación de datos. No caso de opoñerse presentarase certificación acreditativa de atoparse ao corrente no

cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, co Concello de Abegondo e a Seguridade Social.

☐ ANEXO V. Méritos e historial deportivo obtido no ano 2019, no que se indiquen as probas nas que participou, especificando as datas, lugar e

nivel de competición. Para os efectos desta convocatoria, as tempadas a valorar enténdense comprendidas do 1 de xaneiro de 2019 ata o 31

de decembro de 2019. 

☐ Certificación da Federación correspondente na que se acrediten os méritos deportivos alegados no anexo indicando datas, lugar e nivel de

competición. 
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☐ Acreditación  dos  méritos  alegados  (deportista  galego  alto  nivel,  deportista  nacional  alto  nivel,  estancia  en  centros  de  alto  rendemento,

participación coa selección...) 

☐ Proxecto deportivo que permita avaliar a progresión e proxección deportiva do solicitante, especificando os campionatos nos que participou ou

que se ten previsto participar ao longo do ano 2020. 

☐ Certificado da federación deportiva no que se fará constar a cancelación das probas no caso de que mor por da pandemia do COVID-19, por

motivos non imputables ao deportista este non puidese participar en probas e campionatos.

☐ Certificado acreditativo da Federación deportiva correspondente na que se acredite que o solicitante non está cumprindo sanción firme por

infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva cualificada como grave ou moi grave.

SOLICITA a concesión dunha subvención como deportista de Abegondo

Seleccione a forma de notificación (no caso de persoa física. Ás persoas xurídicas notificarase de forma electrónica obrigatoriamente)

 Notifíquese a                 Persoa solicitante                                 Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico (dirección indicada anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

Postal  (enderezo postal indicado anteriormente segundo a persoa seleccionada á que se notifica)

Abegondo                       de                                         de 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ABEGONDO, con
enderezo SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña). Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non
se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o
consentimento e solicitar  a portabilidade destes en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE ABEGONDO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional e detallada sobre
Protección de Datos solicitándoa en: SAN MARCOS, N.º 1, 15318 – ABEGONDO (A Coruña).”
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