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ANEXO I: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PERSOAS XURÍDICAS 
 

IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE 

 
ENTIDADE: …………………………………….......……………………………... 

PRESIDENTE: ……………………........…………………………........………… 

SECRETARIO:................................................................................................ 

 
*CIF:…………………. 

*NIF:………..……...... 

*NIF:………..……...... 

 
Domicilio a efectos de notificacións:……………………...............……………………………….……...…... 

………………………….........………………..., C.P.: ……….……….., Localidade:………….……………… 

Teléfono............................. Móbil:……………………... e-mail:………………………….................... 

 
Solicito sexan admitidas a trámite as solicitudes de subvención da presente convocatoria para as 
actividades e conceptos que se indican: 
 
Nº ACTIVIDADE IMPORTE SOLICITADO 

1 FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO  

2 FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE  

3 CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS  

 

 

DECLARACIÓN XURADA 

EN NOME DA ENTIDADE SOLICITANTE, DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE : 

A entidade referida non está incursa en causa de prohibición para obter axudas públicas de conformidade co artigo 13 da lei 
38/2003, de 17 de novembro 
A entidade referida Declaración está ao corrente coas obrigas tributarias da Seguridade Social, Facenda do Estado e a 
Xunta de Galicia. 
Que son certos todos os datos que constan na solicitude, así como na documentación achega e que a entidade solicitante; 
está validamente constituída; ten obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención, de acordo cos seus 
estatutos; carece de fins de lucro no desenvolvemento da súa actividade; ten sede social ou delegación no término 
municipal de Arteixo; e non ten pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Arteixo  
A entidade carece de suficiencia financeira para asumir anticipadamente o cobro da subvención ou  axuda mediante 
aportación de garantías, así como os gastos que se derivarán  do/s proxectos ou actividades  para as que se  solicita 
subvención ó Concello de Arteixo, ante o cal, e dado o especial interese  social da nosa  actividade,  solicito  o  pago  
anticipado  da  subvención  que  se  conceda,  con  exoneración da necesidade de constituír garantía financeira 

Comprométome a facer constar a colaboración do Concello de Arteixo en toda a información (impresa, informática ou 
audiovisual) que se faga das actividades subvencionadas, especialmente na indumentaria deportiva adquirida con 
posterioridade á concesión da subvención, figurando en lugar visible e destacado a imaxe corporativa do Concello de 
Arteixo e Servizo Municipal de Deportes previa consulta 

TOTAL IMPORTE SOLICITADO:_________________€ 

 
Autorízase expresamente ao Servizo Municipal de Deportes a solicitar directamente os datos 
correspondentes ás obrigas tributarias co Concello de Arteixo 
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D./Dª. ……………………………………..................................................................Secretario/a 

da entidade................................................................................................................................. 

 

CERTIFICA QUE 

 

D./Dª. …………………………………………………...................................………................, 

con DNI …….......……………e número de teléfono móbil........................................  ostenta 

representación suficiente para actuar en nome e por conta da entidade, no Servizo Municipal 

de Deportes do Concello de Arteixo. 

 

Dita entidade áchase realizando a actividade deportiva correspondente dentro do termo 

municipal de Arteixo, na instalación deportiva 

…………........................................………………………………………………………….. 

 

 

Que na reunión da xunta directiva da mencionada entidade, celebrada o día____/____/____, 

adoptouse  o acordo de presentación da  seguinte solicitude: CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO _____. 

 

 

Que o número de socios na data actual da entidade é de___________ 

 

 

Que esta entidade figura no Rexistro de Asociacións Deportivas de Galicia co 

número_____________ 

 
Asdo.            
O/A Secretario/a     
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA. Toda a documentación referida neste apartado ten 

carácter obrigatorio. Marque a que se presente: 

 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA  DOCUMENTACIÓN XERAL  

ANEXO I. Solicitude  Fotocopia estatutos  

ANEXO II. Fomento do Deporte Federado  Fotocopia acta constitución xunta directiva  

ANEXO III. Certificado federativo licencias   Certificado datos bancarios  

ANEXO IV. Proxecto celebración eventos deportivos  Calendario de competición  

ANEXO V. Proxecto fomento de programas de 

actividade física saudable  
 Fotocopia CIF   

ANEXO VI. Orzamento da entidade na presente 

tempada 
   

En relación coa documentación xeral que xa obre en poder desta Administración actuante, o solicitante omite a súa presentación 
acolléndose ao establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, indicando a continuación en qué momento e ante qué órgano administrativo presentou os citados documentos, declarando 
responsablemente que os mesmos non teñen variado e no seu caso que manteñen a súa vixencia. 

Data de entrega:   Órgano administrativo: 

 
 
En   Arteixo a,.........de.........................................de 2019 

 
 
 
 
Asdo.     VºBº        
O/A Secretario/a    O/A Presidente/a    Selo da entidade 
 
 
 

 
Nome e apelidos    Nome e apelidos 
 
 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO 

  


