
 

 Espazo reservado para o Rexistro Xeral do Concello 

 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DESTINADA AO FOMENTO DO 
DEPORTE FEDERADO. ANO 2020 

 
 
1 Datos da Entidade: 
 

Denominación ________________________________________________________________  

Enderezo ____________________________________________________________________ 

CIF: ______________ Tfno.: _______________ e-mail ________________________________ 

Enderezo a efectos de notificación (rúa, nº, CP) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Nº de Rexistro na Secretaría Xeral Para o Deporte  ___________________________________ 

Nº de Rexistro Municipal de Asociacións ___________________________________________ 

Nº de conta corrente e entidade bancaria ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
2 Modalidade/s    Deportiva/s   para  a/s   que se solicita subvención:  
____________________________________________________________________________ 
 
3 Datos do representante da Entidade: 
 (Presidente ou membro da Xunta Directiva): 
 

Nome e apelidos ______________________________________________________________ 

NIF ______________________ Tfno.: _____________________________________________ 

Relación coa Entidade _________________________________________________________ 

O representante declara baixo a súa responsabilidade que todos os datos aportados son reais e 
que coñece, acepta e se compromete a cumprir as bases da convocatoria. 
 

Santiago de Compostela, _________ de __________________ de 2020 
 

Sinatura do representante1

 
 

                                            
1. CLÁUSULA INFORMATIVA 
En cumprimento do disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, infórmaselle dos 
seguintes aspectos relacionados co tratamento dos datos persoais que nos proporciona: 
a) RESPONSABLE DE TRATAMENTO: O Responsable do Tratamento é o Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do 
Obradoiro 1, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). O contacto co delegado de protección de datos é dpd@santiagodecompostela.gal 
b) FINALIDADE: Os datos persoais facilitados serán tratados e utilizados para fins deportivos e outros actos de carácter protocolario e social organizados ou 
xestionados polo Concello. 
c) LEXITIMACIÓN: A base legal do citado tratamento pode estar fundamentada no cumplimento dunha misión realizada en interese público (art. 6.1 
RGPD) ou no seu consentemento, neste caso, pode vostede retiralo en calquera momento.  
d) COMUNICACIÓN DE DATOS:  Tamén lle informamos que os datos que nos proporciona, poden ser comunicados a outras administracións públicas, como 
poden ser Administración tributaria, Organismos da Seguridade Social, rexistros públicos, ou outros órganos da Administración local, autonómica ou estatal. 
e) CONSERVACIÓN:  Os seus datos trataránse durante o tempo necesario para levar a cabo a actividade concreta, unaha vez finalizada conservaranse 
durante os plazos de prescripción de posibles responsabilidades derivadas do tratamento.  
f)  DEREITOS:  En calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu 
tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes 
públicos, a portabilidade dos seus datos. Os devanditos dereitos poderá exercelos presentando unha solicitude a través do Rexistro xeral do Concello de 
Santiago de Compostela na rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705 Santiago de Compostela. 
Igualmente ten vostede dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD). 



 
 
DECLARO que o Orzamento Xeral da Entidade foi aprobado na Asemblea Xeral de data:  ______________ 
 

 
ORZAMENTO XERAL ACTUALIZADO CORRESPONDENTE Á TEMPADA 2019/2020 ou á TEMPADA 2020 

(segundo corresponda en función da modalidade deportiva) 
 

GASTOS 
 

CONCEPTO IMPORTE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

TOTAL GASTOS …………  
 
 

INGRESOS 
 

PROPIOS (patrocinios privados, publicidade, cotas de socios…) IMPORTE 
  

  

  

  

  

  
SUBVENCIÓNS PÚBLICAS IMPORTE 

  

  

  

  

 
TOTAL INGRESOS …………  

 
 
 

CONTÍA DA AXUDA SOLICITADA♦

                                            
♦ A contía da axuda solicitada non poderá ser superior ao déficit, se existe. 

 ………….. 



 
BREVE MEMORIA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE DA ENTIDADE: 
(nº de equipos, categorías, participantes, resultados…) 

 

 
 

 

 
 

OBSERVACIÓNS: 
 

 

 



DECLARACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 
 

(Marque cun X os documentos que procedan) 
 

Certificación do nomeamento do interlocutor da Entidade para as súas relacións co Concello no que se refire 
á  convocatoria  de  subvencións  destinadas  ao  fomento  do  deporte  federado  ano  2020,  asinada  polo 
Secretario da Entidade co Vº e prace do Presidente. (Anexo I) 
Declaración asinada polo Presidente/a da Entidade, na que se expresen, baixo a súa responsabilidade, as 
axudas, subvencións, recursos e ingresos públicos e/ou privados, solicitados e/ou concedidos para a mesma 
finalidade.  (Anexo II) 
Declaración asinada polo Presidente/a da Entidade,   de non atoparse en ningún dos supostos de 
incapacidade e incompatibilidade para a percepción de subvencións ou axudas públicas, e que os datos que 
se aportan no expediente de solicitude responden á realidade. (Anexo III) 
Orzamento de gastos para os que se solicita subvención (Anexo IV). 

 
Declaración  responsable,  asinada  polo  Presidente/a  da  Entidade,  de  que  todo  o  persoal  (incluído  o 
voluntario) cumple co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996 , de 15 de xaneiro, de 
Protección Xurídica do Menor  (Anexo V). 
Certificación oficial federativa do nº de equipos ou do nº de licenzas, segundo corresponda, e categoría 
na que compiten na tempada 2019/20 ou 2020 (Ver 5.5 das bases). 
Certificación oficial federativa, na que se detalle a participación dos diferentes equipos/deportistas da 
entidade nas distintas competicións oficiais do calendario federativo. (Ver 5.6 das bases). 
Certificación  dos  gastos  de  mutualidade  e  de  licenzas  federativos  da  Entidade  correspondente  á 
tempada 2019/2020 ou 2020 desglosado por categorías de competición . (Ver 5.7 das bases). 
Certificación de estar ao corrente nos pagos coa Seguridad Social. 
Certificación de estar ao corrente nos pagos con Facenda (Axencia Tributaria). 

Certificación de estar ao corrente nos pagos con Facenda (Comunidade Autónoma). 

Impreso actualizado,  selado pola Entidade bancaria que corresponda, no que figuren a Entidade como titular 
e o seu número de conta. 
Copia do CIF da Entidade. 

Copia dos Estatutos polos que se rixa a Entidade. 
Copia do DNI do representante da Entidade que asina a solicitude. 

 
Sinatura do representante da Entidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO  que os Estatutos presentados para facer a inscrición no Rexistro Municipal de Asociaciacións 
non sufriron modificación e, polo tanto, non se acompañan a esta solicitude. 

 

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 Tributaria. 

 

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. 

 
Sinatura do representante da Entidade 
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