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ANEXO I: SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DEPORTISTAS INDIVIDUAIS 
 

IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE 
 
NOME DO DEPORTISTA ……………………………………………………………………... 

PAI/NAI/TITOR (só en caso de menores idade): ………………………………………….. 

 
NIF: ………………......…. 

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

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

Móbil:………………………………... Fax:……………………... e-mail:………………………………….. 

DATOS DEPORTIVOS 

Especialidade deportiva:  Licenza federativa nº  

Categoría  Club ao que pertence  

Enderezo do club  

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE 

Non me atopo incurso en causa de prohibición para obter axudas públicas de conformidade co artigo 13 da lei 
38/2003, de 17 de novembro  

Estou ao corrente coas obrigas tributarias da Seguridade Social, Facenda do Estado e a Xunta de Galicia. 
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  

IMPORTE SOLICITADO:____________€ 

 
Autorízase expresamente ao Servizo Municipal de Deportes a solicitar directamente os datos correspondentes 
ás obrigas tributarias co Concello de Arteixo 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA. Toda a documentación referida neste apartado ten carácter obrigatorio. 
Marque a que se presente: 

 ANEXO I. Solicitude  
 ANEXO II. Proxecto Deportivo 
 ANEXO III. Resultados 
 ANEXO IV. Orzamento 
 Copia da licenza federativa 
 Xustificante padrón municipal 
 Certificado número de conta corrente 

 

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: 

 
Arteixo, ……………de ……………………de 201… 
 
 
Firma do/a deportista ou do titor legal 

 
SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO 


