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ANEXO I: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PERSOAS XURÍDICAS
IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE
ENTIDADE: …………………………………….......……………………………...

*CIF:………………….

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

*NIF:………..……......

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

*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

1

FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO

2

FOMENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE

3

CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

IMPORTE SOLICITADO

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, autorizando expresamente ao Concello de Arteixo para obter as certificacións acreditativas coa Axencia
Tributaria e con outras administración coas que teña convenio para a transmisión de datos.
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 termo municipal
de Arteixo; non ten pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Arteixo e contén, como mínimo,
o 50% dos deportistas empadroados en Arteixo que desenvolvan a súa actividade no termo municipal 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 ao 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
As persoas responsables que impliquen contacto habitual con menores de idade cumpren co requisito previsto no artigo
13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor (según redacción dada polo nº 5 do artigo
13 introducido polo apartado oito do artigo primeiro da Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección
á infancia e á adolescencia (BOE 29 de xullo).

TOTAL IMPORTE SOLICITADO:_________________€
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Autorízase expresamente ao Servizo Municipal de Deportes a solicitar directamente os datos
correspondentes ás obrigas tributarias co Concello de Arteixo

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.
A entidade referida non obtivo ningunha outra axuda ou subvención para a mesma finalidade.
A entidade obtivo axudas ou subvencións obtidas para a mesma finalidade das seguintes institucións
públicas:
ENTIDADE CONCEDENTE
IMPORTE

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
Relación nominal dos deportistas con licenza de
competición anual
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 2020

Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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ANEXO II: FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO
ENTIDADE DEPORTIVA
MODALIDADE DEPORTIVA
CATEGORÍA

Nº LICENCIAS
MASCULINAS

Nº EQUIPOS

Nº LICENCIAS
FEMININAS

Prebenxamín
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Xuvenil
Sénior
Veterano
Non se terán en conta como deportistas federados os que posúan licencias expedidas para a participación en cursos ou para actividades puntuais
que non constitúan a actividade deportiva habitual e preferente de cada modalidade deportiva ou para probas federadas non competitivas ou non
puntuables para campionatos federados oficiais. Soamente se computarán as licencias de competición anuais, quedando expresamente
excluidas as licencias con denominación aficionadas, amateur, sociais ou non competitivas, segundo a denominación que se estableza nas
federacións correspondentes. Do mesmo xeito excluiranse as licencias de carácter non anuais

Indícanse a continuación os méritos da entidade (so se terá en conta o mellor resultado de cada categoría)
que participaron en competicións de ámbito autonómico, nacional ou internacional representando ao club ao
que pertencen na tempada anterior á actual:

NOME DA COMPETICIÓN

DATA

LUGAR

POSTO /
RESULTADO

NIVEL
(sinalar cun X)
Internacional
Nacional
Autonómico
Comarcal
Internacional
Nacional
Autonómico
Comarcal
Internacional
Nacional
Autonómico
Comarcal
Internacional
Nacional
Autonómico
Comarcal

CATEGORÍA
(sinalar cun X)
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior

En Arteixo a,.........de.........................................de 2020
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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ANEXO III_CERTIFICADO LICENCIAS OFICIAIS FEDERADAS DE COMPETICIÓN
D.Dona...……………………………………………………………………, en calidade de Secretario/a, da Federación
Galega de ........................................………. CERTIFICA: Que segundo os datos obrantes nesta Federación, a
Entidade ......................................................................., formulou (e tramitou co seu correspondente abono) na
vixente tempada as seguintes licencias de competición anuais, quedando expresamente excluídas as
licencias con denominación aficionadas, amateur, sociais ou non competitivas, segundo a denominación que se
estableza nas federacións correspondentes. Do mesmo xeito excluiranse as licencias de carácter non anuais
CATEGORÍA

Nº EQUIPOS

Nº LICENCIAS MASCULINAS

Nº LICENCIAS FEMININAS

Prebenxamín
Benxamín
Alevín
Infantil
Cadete
Xuvenil
Sénior
Veterano
Unicamente se valoran como federados as licencias que habiliten para a participación en competicións federadas oficiais ou consideradas análogas. Non se terán en conta
como deportistas federados os que posúan licencias expedidas para a participación en cursos ou para actividades puntuais que non constitúan a actividade deportiva
habitual e preferente de cada modalidade deportiva ou para probas federadas non competitivas ou non puntuables para campionatos federados oficiais.

Indícase a continuación os deportistas ou equipos (xa sinalados na táboa anterior) que participan en
competicións de ámbito autonómico, nacional ou internacional representando ao club ao que pertencen:
NIVEL
CATEGORÍA
Nº DEPORTISTAS
NOME DA COMPETICIÓN
DATA
LUGAR
(sinalar cun X)
(sinalar cun X)
Internacional
Nacional
Autonómico
Internacional
Nacional
Autonómico
Comarcal
Internacional
Nacional
Autonómico
Internacional
Nacional
Autonómico

Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior
Absoluta
Junior / Xuv
Cadete
Inferior

E para que conste, e forneza efectos ante o Servizo de Deportes do Concello de Arteixo, expídese a presente
por orde e co VBº do Sr. Presidente.
En ..………………………………a .. …de …………………………de 2020
O SECRETARIO,

*Asdo.: ………………………………
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ANEXO IV: PROXECTO CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
(presentarase un modelo por cada evento solicitado)
ENTIDADE DEPORTIVA
MODALIDADE DEPORTIVA
DENOMINACIÓN DO EVENTO

PROXECTO TÉCNICO (Descrición, estrutura, desenvolvemento, número de participantes,
categorías, nivel e ámbito do evento)

TRAXECTORIA DA ACTIVIDADE E GRAO DE CONSOLIDACIÓN NO SISTEMA
DEPORTIVO LOCAL
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Orzamento de gastos

IMPORTE €

Licencias federadas dos deportistas
Mutualidade, seguros de responsabilidade civil e accidentes
Arbitraxes
Transporte interno
Retribucións a persoal técnico
Gastos de recoñecemento previo, atención médica e fisioterapia.
Inscrición de equipos ou deportistas para participar en competicións oficiais federadas.
Material deportivo funxible
Gastos de mantemento
Gastos de manutención e hospedaxe
Gastos de publicidade e imprenta
Gastos de trofeos e medallas
Gastos en federacións deportivas
Gastos financeiros
Orzamento total de gastos: ( € )

Orzamento de ingresos

IMPORTE €

Patrocinios / axudas públicas
Patrocinios / axudas privadas
Ingresos por inscricións
Venda de entradas / reclamos
Ingresos por bar/cantina/restauración
Venda merchandaising
Achega propia
Outros ingresos
Orzamento total de ingresos: ( € )

A entidade solicitante comprométese a desenvolver o evento co custo total especificado, que
financiará con recursos propios a cantidade de_________ como mínimo, o que supón o_______%
do orzamento da actividade
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INTERESE DA ACTIVIDADE PARA O SISTEMA DEPORTIVO LOCAL (describir o interese
xeral do evento e complementariedade coa programación deportiva municipal)

En Arteixo a,.........de.........................................de 2020
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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ANEXO V: PROXECTO PROGRAMAS FOMENTO ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE
(presentarase un modelo por cada evento solicitado)
ENTIDADE DEPORTIVA
MODALIDADE DEPORTIVA
DENOMINACIÓN DO EVENTO

PROXECTO TÉCNICO (Descrición, estrutura, desenvolvemento, número de participantes,
categorías, nivel e ámbito do evento)

TRAXECTORIA DA ACTIVIDADE E GRAO DE CONSOLIDACIÓN NO SISTEMA
DEPORTIVO LOCAL
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Orzamento de gastos

IMPORTE €

Licencias federadas dos deportistas
Mutualidade, seguros de responsabilidade civil e accidentes
Arbitraxes
Transporte interno
Retribucións a persoal técnico
Gastos de recoñecemento previo, atención médica e fisioterapia.
Inscrición de equipos ou deportistas para participar en competicións oficiais federadas.
Material deportivo funxible
Gastos de mantemento
Gastos de manutención e hospedaxe
Gastos de publicidade e imprenta
Gastos de trofeos e medallas
Gastos en federacións deportivas
Gastos financeiros
Orzamento total de gastos: ( € )

Orzamento de ingresos

IMPORTE €

Patrocinios / axudas públicas
Patrocinios / axudas privadas
Ingresos por inscricións
Venda de entradas / reclamos
Ingresos por bar/cantina/restauración
Venda merchandaising
Achega propia
Outros ingresos
Orzamento total de ingresos: ( € )

A entidade solicitante comprométese a desenvolver o evento co custo total especificado, que
financiará con recursos propios a cantidade de_________ como mínimo, o que supón o_______%
do orzamento da actividade
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INTERESE DA ACTIVIDADE PARA O SISTEMA DEPORTIVO LOCAL (describir o interese
xeral do evento e complementariedade coa programación deportiva municipal)

En Arteixo a,.........de.........................................de 2020
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO
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ANEXO VI_ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS TEMPADA ACTUAL
Importe
Estimado

INGRESOS
Pago de cotas de deportistas
Aportacións dos socios
Subvencións obtidas ou en trámite coa Deputación de A Coruña
Subvencións obtidas ou en trámite coa Xunta de Galicia
Taquillas
Subvencións de Entidades Privadas (publicidade e outros)
Outros ingresos

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS
Importe
Estimado

GASTOS
Licencias federadas dos deportistas
Mutualidade, seguros de responsabilidade civil e accidentes,

€
€

Arbitraxes en competicións oficiais,

€

Transporte interno

€

Retribucións a persoal técnico,

€

Gastos de recoñecemento previo, atención médica e fisioterapia.

€

Inscrición de equipos ou deportistas para participar en competicións oficiais federadas.

€

Material deportivo funxible

€

Gastos de mantemento

€

Gastos de manutención e hospedaxe

€

Gastos de publicidade e imprenta

€

Gastos de trofeos e medallas

€

Gastos en federacións deportivas

€

Gastos financeiros

€
TOTAL GASTOS ESTIMADOS

€

Faise constar, igualmente, que no orzamento de ingresos relaciónanse todas as subvencións solicitadas a Administracións Públicas, así como
achegas de Empresas privadas e resto de conceptos susceptibles de producir ingresos orzamentarios durante a tempada actual.

En Arteixo a,.........de.........................................de 2019
Asdo.
O/A Secretario/a

VºBº
O/A Presidente/a

Nome e apelidos

Nome e apelidos

Selo da entidade
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