
I034 SOLICITUDE DE 
AXUDAS A DEPORTISTAS 
2022 Anexo I

Cód. Procedemento (a cubrir pola administración):

(Selo de rexistro)

Datos da persoa solicitante 

Nome e apelidos NIF/NIE

R./Lg.(1) Parroquia Núm.

Bloq/Escaleira Piso/porta Código Postal Municipio

Provincia Teléfono Correo electrónico(2)

(1)enderezo para notificación postal    (2) correo electrónico para notificación electrónica

Datos da persoa representante (no caso de que a persoa solicitante sexa menor de idade)

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

Seleccione a forma de notificación 

Notifíquese a:                              Persoa solicitante                                 Persoa representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:

Teléfono móbil: Correo electrónico:

Autorizo a:
Nome e apelidos: NIF/NIE:

Para que en relación ao procedemento indicado exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a instrución do expediente,
achegar cantos datos e documentos se soliciten  ou foran de interese, recibir todo tipo de documentación,formular peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións,
manifestar  a  súa decisión de non efectuar  alegacións nin  achegar  novos documentos  que poida realizar  o  órgano competente  e,  en xeral,  realizar  cantas actuacións
correspondan a/aos representado/a(s) no curso do devandito procedemento.

ACEPTACIÓN DA REPRESENCIÓN

Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa solicitante.

  SINATURA DO/A DEPORTISTA    SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA

  Abegondo,   de  de 
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SOLICITO:

Que sexa admitida a trámite a solicitude de becas de deportistas co Concello de Abegondo na modalidade que se indica:

MODALIDADE DEPORTIVA:

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA

☐ Anexo II (Declaracións deportistas de Abegondo)

☐ Anexo III (Declaración doutras subvencións para o mesmo fin)

☐ Anexo IV (Historial deportivo)

☐ Anexo V (proxecto deportivo)

☐ Anexo VI (outros méritos)

☐ Certificado federativo ou copia da Licenza Federativa vixente

☐ Documento que acredite a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento polo CSD (Consello Superior de Deportes)

☐ Documento que acredite a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento polo DGAN (Deportista Galego de Alto Nivel)

COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as
persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo na casilla correspondente e aportar
unha copia dos documentos

OPÓÑOME 
Á CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Certificado de residencia con data da última variación do padrón da persoa solicitante

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

Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias e fiscais coa Axencia Tributaria de Galicia

Certificado de estar ao corrente coas obrigas coa seguridade social

Certificado de estar ao corrente coas obrigas co Concello de Abegondo

Se a documentación xa consta no Concello de Abegondo e non existe modificación nin transcorreu o prazo de validez de cinco anos indique:

Documento Data de entrega Procedemento para o que se presentou

Abegondo  de  de 

(Sinatura da persoa solicitante, representante ou autorizada)

“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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AXUDAS A DEPORTISTAS. 
Declaración deportistas de Abegondo 
Anexo II

D./Dna.  con NIF

(persoa solicitante) 

D./Dna.      con NIF 

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

DECLARO:

• Ter a licenza federativa vixente da modalidade deportiva para a que se solicita a beca.

• 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 da persoa solicitante, representante ou autorizada)  



AXUDAS A DEPORTISTAS. 
Declaración doutras subvencións 
Anexo III

D./Dna.  con NIF

(solicitante) 

D./Dna.      con NIF

(representante/persoa autorizada 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 da persoa solicitante, representante ou autorizada)  



AXUDAS A DEPORTISTAS. 
Historial deportivo 2021 
Anexo IV (máx.100 puntos)

Datos do/a presidente/a ou secretario/a da federación

Nome e Apelidos

Federación de Cargo

CERTIFICA 

• Que os datos deportivos que conten a presente solicitude se axustan á realidade.

• Que a persoa deportista non se encontra suxeita a sanción disciplinaria firme de carácter moi grave ou sanción

administrativa firme en materia deportiva de carácter grave ou moi grave.

• Que a persoa deportista ten licenza federativa en vigor.

Datos da persoa deportista 

Nome e apelidos NIF

Federación de Club

        Alto Nivel Alto rendemento deportivo Rendemento deportivo de base

Data Campionato Tipo de campionato
(Autonómico, nacional, internacional)

Categoría Posto



Data Campionato Tipo de campionato
(Autonómico, nacional, internacional)

Categoría Posto

Outros méritos deportivos 2021

□ Estancia en centros de alto rendemento.

□ Ter participado coa selección española.

□ Ter participado coa selección galega.

□ Concentracións coa selección española.

□ Concentracións coa selección galega.

□ Outros:

 ,  de de  

(Sinatura do/a presidente/a ou secretario/a)



AXUDAS A DEPORTISTAS. 
Proxecto deportivo para a tempada actual 
Anexo V (máx.30 puntos)

1. Datos persoais

Nome e apelidos:

Data de nacemento: NIF:

Licenza federativa:

Modalida deportiva:

Ano de comezo: 

2. Traxectoria deportiva e proxección de futuro

3. Contido e obxectivos do proxecto deportivo para a tempada actual



4. Campionatos nos que ten previsto participar no 2022

Campionato Lugar de celebración Data prevista

5. Metodoloxía de traballo/adestramento

6. Horarios de adestramento e duración das sesións



7. Persoal técnico co que conta para adestrar

8. Instalación das que dispón para o adestramento

9. Resultados deportivo no ano 2019 e 2020

10.Outros datos (de ser o caso/ou interese)



AXUDAS A DEPORTISTAS. 
Outros méritos
Anexo VI (máx.20 puntos)

Datos da persoa solicitante 

Apelidos Nome

Outros méritos:

□ Reducida representación da modalidade deportiva concreta no ámbito do deporte español ou galego. (ata 3 ptos.)

□

□

Ter a consideración durante a tempada 2021 de “deportista galego de alto nivel” segundo a Orde do 30 de maio de

2005 en desenvolvemento do Decreto 6/2004 do 8 de xaneiro (DOGA núm. 106 do 3 de xuño). (ata 6 ptos.)

□

Ter a consideración durante a tempada 2021 de “deportista nacional de alto nivel” ou “alto rendemento” segundo o

Real Decreto 917/2007 do 13 de xullo (BOE núm. 177 do 25 de xullo). (ata 6 ptos.)

□

Estancia en centros de alto rendemento nos anos 2019/2020. (3 ptos.)

□

Ter participado coa selección española nalgunha competición nos dous últimos anos. (6 ptos.)

Abegondo, de de 

(Sinatura da persoa solicitante, representante ou autorizada) 

Ter participado coa selección galega nalgunha competición nos dous últimos anos. (4 ptos.)
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