
SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS. 
Declaración deportistas de Abegondo
Anexo II

D./Dna.  con DNI

(solicitante)  

D./Dna.     con DNI 

(representante no caso de que o/a solicitante sexa menor de idade)  

DECLARO:

• Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidades aos que se refire o artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións.

• Non atoparme incurso/a en ningunha das prohibicións de obtención de subvencións do Concello ás que se refire o artigo 13 da Lei

xeral de subvencións.

E para que así conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 28/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, asino esta declaración.

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)  



SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS. 
Declaración deportistas de Abegondo

Anexo III

D./Dna.  con DNI

(solicitante)  

D./Dna.     con DNI 

(representante no caso de que o/a solicitante sexa menor de idade)  

DECLARO:

☐ Non obtiven outros ingresos públicos nin privados para o mesmo fin que o subvencionado polo Concello de Abegondo.

☐ Obtiven as subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o mesmo fin que o subvencionado polo Concello de Abegondo. 

(especificar na seguinte táboa)

Procedencia
(Entidade concedente ou organismo)

Importe

Total ingresos

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)  



SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS. 
Autorización

Anexo IV

D./Dna.  con DNI

(solicitante)  

D./Dna.     con DNI 

(representante no caso de que o/a solicitante sexa menor de idade)  

AUTORIZO:

Ao Concello de Abegondo a facerme as comunicacións para recibir a través do enderezo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a
comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do prazo de emenda das deficiencias materiais na documentación administrativa presentada,
así como do aviso da publicación da resolución do concurso para a solicitude de subvencións a deportistas de Abegondo.

De acordo co artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas os interesados
non estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por calquera Administración, por isto o Concello de Abegondo accederá
aos seus datos tributarios,  fiscais,  da seguridade social,  DNI  e certificado de empadroamento co obxecto da tramitación do expediente.
Presúmese que a consulta ou obtención é autorizada salvo que conste no procedemento a oposición expresa.  (Cubrir só no caso de non
autorizar o acceso aos datos):

☐ Non autorizo o acceso aos datos tributarios, fiscais, da seguridade social, dni, e empadroamento (neste caso deberá achegar os 

seguintes documentos):

☐ Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias e fiscais coa AEAT.

☐ Certificado de estar ao corrente coas obrigas coa seguridade social.

☐ DNI

☐ Certificado de empadroamento

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a solicitante ou representante)  



SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS. 
Formulario de méritos

Anexo V

Datos da persoa solicitante 

Apelidos Nome

Deporte

Seleccione tipo de deporte

☐ Olímpico

☐ Non olímpico

Tipo de deportista

☐ Alto nivel C.S.D

☐ Alto nivel autonómico

☐ Selección nacional

☐ Selección autonómica

Categoría

☐ Sénior

☐ Junior

☐ Base

Competición
oficial

(si/non)

Tipo de competición
(mundial,

europeo,nacional, galego)

Data Nome da competición Lugar Categoría Posto

Outros méritos deportivos

Abegondo,  de  de 

(Sinatura do/a solicitante)


