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SUBVENCIÓN DESTINADA AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO. ANO 2021 
O formulario deberá presentarse con todos os campos debidamente cubertos 

Solicitante (Entidade) 
NIF  Razón social 

Correo electrónico Teléfono 

Representante 
DNI-NIF/NIE Nome e apelidos Teléfono 

Correo electrónico 

Datos da Entidade e da subvención solicitada 
Nº do Rexistro Municipal de Asociacións  Nº de Rexistro na Secretaría Xeral Para o Deporte 

Modalidade/s Deportiva/s para a/s que se solicita subvención 

Orzamento dos gastos obxecto da subvención Contía da axuda solicitada 

IBAN (Número internacional de conta bancaria)  

Documentación 
A achegar polo interesado: 
☐ NIF da entidade solicitante
☐ DNI-NIF/NIE da persoa representante
☐ Acreditación da representación, se procede (marcar no anexo 1 os documentos que se presentan).
☐ Estatutos actualizados polos que se rexa a Entidade.
☐ Certificación de titularidade da conta bancaria da entidade, onde consten os códigos BIC e IBAN.
☐ Certificación oficial federativa do nº de equipos ou do nº de licenzas, segundo corresponda, e categoría na que compiten na
tempada 20120/21 ou 2021 (Ver punto 5 das bases)
☐ Certificación oficial federativa, na que se detalle a participación dos diferentes equipos/deportistas da entidade nas distintas
competicións oficiais do calendario federativo da tempada 20120/21 ou 2021 (Ver punto 5 das bases)
☐ Certificación dos gastos de mutualidade e de licenzas federativos da Entidade correspondente á tempada 2020/2021 ou
2021 (Ver punto 5 das bases)
☐ Certificación da Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT) de estar ao corrente coas obrigas tributarias, só no caso
de non autorizar ao concello.
☐ Certificación da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) de estar ao corrente coas obrigas tributarias, só no caso de non
autorizar ao concello.
☐ Certificación da Tesoureira Xeral da Seguridade Social (TXSS) de estar ao corrente coas obrigas, só no caso de non autorizar
ao concello.

Breve memoria explicativa da actividade da entidade (nº de equipos, categorías, participantes, resultados…) 
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Breve memoria explicativa da actividade da entidade (nº de equipos, categorías, participantes, resultados…) 

Observacións 
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Contía da axuda solicitada* 
*A contía da axuda solicitada non poderá ser superior ao déficit, se existe.

Orzamento xeral  correspondente á tempada 2020/2021 ou á tempada 2021 
(segundo corresponda en función da modalidade deportiva) 

Data da Asemblea Xeral na que foi aprobado: ________________ 
Gastos 

Concepto Importe 

Total gastos 

Ingresos 
Propios (patrocinios privados, publicidade, cotas de socios…) Importe 

Subvencións públicas Importe 

Total ingresos 
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Orzamento de gastos para os que se solicita a subvención 
Para a elaboración deste orzamento é importante ler detidamente o punto 1 das bases da convocatoria e ter en conta o seguinte: 
1. Só son subvencionables os conceptos de gastos definidos no punto 1 das bases.
2. Haberá que xustificar, cando menos, o importe previsto neste orzamento e presentar xustificantes relativos á totalidade dos conceptos 
de gasto elixidos, con facturas datadas no ano 2021 (acompañadas dos correspondentes xustificantes de pago), independentemente da contía
da subvención concedida (punto 10 das bases da convocatoria)
3. O concepto a subvencionar terá que figurar de forma detallada no orzamento xeral da Entidade e o gasto subvencionable será o
correspondente ao ano 2021.

Conceptos Importe 
Licenzas federativas e mutualidade 
Desprazamentos 
Aloxamento 
Arbitraxes 
Materiais deportivos (balóns, equipacións, etc.) ata un máximo de 3.000 € 
Lavandaría 
Aluguer de instalacións para adestramentos ou competicións 
Gastos médicos 
Gastos adquisición materiais Covid19 ata un máximo de 1.000 € 
Gastos probas obrigatorias detección Covid19 
Inscricións en probas 
Seguros 

Total gastos* 
*Esta cantidade deberá ser superior á contía da axuda solicitada

Certificación do acordo de nomeamento do interlocutor da Entidade 

D./Dª. _______________________________________________ , con DNI ______________________como secretario/a da 
Entidade ___________________________________________________ 
CERTIFICO:  
Que o interlocutor desta Entidade nas súas relacións co concello de Santiago no que se refire á convocatoria de subvencións 
destinadas ao fomento do deporte federado para o ano 2021 é D/Dª _____________________________________________, con 
DNI _______________________ e Tlf. _____________________ 

Declaración responsable (sinale o que corresponda) 

D./Dª. _______________________________________________ , con DNI __________________, presidente/a da Entidade 
________________________________________________ con NIF __________________ 
Declaro baixo a miña responsabilidade que:  
☐ Que todos os datos aportados son reais e que coñezo, acepto e me comprometo a cumprir as bases da convocatoria.
☐ Que a Entidade solicitante reúne as condicións esixidas na convocatoria para ser beneficiaria da subvención e se
compromete a cumprir todas as obrigas incluídas nela, así como a demostrar documentalmente todos os datos que figuran na
solicitude se así fose requirida.
☐ Que cumpre con todas as disposicións legais, regulamentarias e convencionais vixentes en materia laboral, seguridade
social, seguridade e saúde no traballo e igualdade entre mulleres e homes.
☐ Que a Entidade solicitante non se atopa en ningún dos supostos de incapacidade e incompatibilidade para a percepción de
subvencións ou axudas públicas establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de subvencións.
☐ Que o persoal, colaboradores ou voluntarios da Entidade á que represento, dedicado á realización das actividades que
impliquen contacto habitual con menores, cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro,
de Protección Xurídica do Menor.
☐ Que en relación a outras axudas, subvencións, recursos e ingresos públicos e/ou privados, solicitados e/ou concedidos para
a mesma finalidade (riscar o que proceda):

☐ NON solicitou nin obtivo subvención algunha para a mesma actividade, nin de entidades públicas nin privadas.
☐ SI solicitou ou obtivo subvención ou financiamento para a mesma actividade das seguintes entidades públicas ou
privadas:

Entidade/institución á que se lle solicitou Importe solicitado Importe concedido 

TOTAL 
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E para que conste para os efectos oportunos, asino a presente. 

 
Data da solicitude,                               Sinatura O/A Presidente/a,                                  Sinatura O/A Secretario/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de datos por parte do Concello de Santiago de Compostela  

☐ AUTORIZO ao Concello de Santiago a que obteña de forma directa, e en calquera fase do procedemento, a certificación 
acreditativa de que a Entidade está ao corrente nas súas obrigas coa Seguridade Social. 

☐ AUTORIZO ao Concello de Santiago a que obteña de forma directa, e en calquera fase do procedemento, a certificación 
acreditativa de que a Entidade está ao corrente nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT). 

☐ AUTORIZO ao Concello de Santiago a que obteña de forma directa, e en calquera fase do procedemento, a certificación 
acreditativa de que a Entidade está ao corrente nas súas obrigas coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA). 

☐ PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para a reutilización polo Concello dos documentos achegados  

☐ NON PRESTO O MEU CONSENTIMENTO para que os datos ou documentos necesarios para o trámite desta solicitude sexan 
obtidos mediante consulta a outras administracións 

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela. 
A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver 
o expediente e as responsabilidades derivadas. As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias 
na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable 
do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal 

http://www.santiagodecompostela.gal/
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA REPRESENTACIÓN 

                    En todos os casos é preciso achegar o DNI-NIF/NIE da persoa representada e da representante 

Para a representación de persoas físicas maiores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Poder notarial  
☐ Apoderamento outorgado mediante comparecencia 
☐ Outros documentos legais de representación maiores de idade 

Para a representación de persoas xurídicas que carezan de capacidade para actuar  

☐ Resolución xudicial  

Para a representación de persoas xurídicas (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública  
☐ Poder notarial  

Para a representación de herdanzas xacentes, comunidades de bens ou outras entidades sen 
personalidade xurídica (sinale o que corresponda) 

☐ Escritura pública  
☐ Poder notarial  

En caso de representación de persoas menores de idade (sinale o que corresponda) 

☐ Libro de familia 
☐ Resolución xudicial ou administrativa 
☐ Outros documentos legais de representación 
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