I034 SOLICITUDE DE
SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS
Anexo I

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante
Nome e apelidos/Razón Social

NIF/NIE/CIF

R./Lg.(1)

Parroquia

Bloq/Escaleira

Piso/porta

Provincia

Núm.

Código Postal

Municipio
Correo electrónico(2)

Teléfono

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

Bloq./Escaleira

Piso/porta

Provincia
(3)

Cód. Postal

(4)

Municipio
Correo electrónico(4)

Teléfono

enderezo para notificación postal

Núm.

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

SOLICITA a concesión dunha subvención como deportista de Abegondo
☐

De promoción

☐

De cualificación

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
Abegondo

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

de

de

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

“Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos
correspondentes ficheiros do Concello de Abegondo. En calquera momento poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio dunha comunicación escrita no Rexistro
do Concello”.
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SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS.
Declaración deportistas de Abegondo
Anexo II

D./Dna.

con DNI

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.

•

Achegarme ao día nas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social.

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,

(Sinatura do/a solicitante)

de

de

SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS.
Declaración deportistas de Abegondo
Anexo III

D./Dna.

con DNI

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,

(Sinatura do/a solicitante)

de

de

SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS.
Autorización
Anexo IV

D./Dna.

con DNI

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.

Abegondo,

(Sinatura do/a solicitante)

de

de

SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS.
Formulario de méritos
Anexo V

Datos da persoa solicitante
Apelidos

Nome

Equipo/Club

Deporte

Seleccione tipo de deporte

Seleccione tipo de deporte

☐

Individual

☐

Olímpico

☐

Equipo

☐

Non olímpico

Tipo de deportista

Categoría

☐

Alto nivel C.S.D

☐

Sénior

☐

Alto nivel autonómico

☐

Junior

☐

Selección nacional

☐

Base

☐

Selección autonómica

Competición Tipo de competición
(mundial,
oficial
europeo,nacional, galego)
(si/non)

Data

Nome da competición

Outros méritos deportivos

Abegondo,

(Sinatura do/a solicitante)

de

de

Lugar

Categoría

Posto

