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Anexo VI
Solicitude subvención deportista individual - Xustificación
Nome e apelidos
DNI
Enderezo Fiscal (rúa, núm.,
parroquia, CP)

Teléfono
Email
Representante legal
(no caso de menores)
NIF
Enderezo
(rúa,
parroquia, CP)

núm.,

Teléfono do representante
Declaro baixo responsabilidade propia:

ORGANISMO

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

TOTAL
Asemade, comprométome a comunicar ao Concello de Redondela a concesión de calquera outra
axuda ou subvención para a mesma finalidade.

- Que estou ao corrente coas obrigas tributarias coa Facenda estatal, coa Facenda autonómica,
coa Recadación municipal e coa Seguridade Social, o cal asumo en cumprimento do art. 25 do
Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/03, do 17
de novembro, xeral de subvencións.
- Que teño debidamente xustificadas as subvencións concedidas en anteriores convocatorias, ou
ben teño solicitada prórroga debidamente xustificada e aprobada, ou ben teño presentado unha
renuncia por escrito. Así mesmo, non incumpro ningunha obriga por reintegro de subvencións.
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ACTIVIDAD
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Declaración doutras axudas:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

- Que acepta, despois de ler e coñecer, as bases da convocatoria de subvencións da Concellería
de Deportes para o ano 2019.
- Que non está incurso/a en ningún dos supostos que impiden obter a condición de beneficiario
de subvencións por parte da Administración pública, recollidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
- Que os datos indicados na solicitude son certos.
- Que pertenzo a un clube deportivo ou análogo: □ si □ non
- Que pertenzo o clube deportivo ________________ con CIF __________ que non recibiu
ningunha axuda pública nesta tempada deportiva.
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- Que non fun sancionado/a mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter
subvencións segundo o previsto na Lei xeral de subvencións ou na Lei xeral tributaria.
ACHEGA:
- Fotocopia comulsada do DNI do solicitante e, no seu caso, do representante legal
- Licenza federativa
- Calendario oficial da modalidade deportiva
- Listado das facturas presentadas
- Certificación de conta bancaria do beneficiario
- Facturas ou nóminas (orixinais ou fotocopias debidamente compulsadas), acreditativas dos
gastos realizados, agrupadas polos conceptos de cada actividade. No caso de que se presenten
fotocopias compulsadas deberán presentar os orixinais para que conste nelas o carimbo do
concello no que se indique que estas foron utilizadas para xustificar a subvención. Aquelas
facturas de importe superior a 1000 € deberán acompañar o correspondente xustificante de
ingreso bancario.

SOLICITA:
Que conforme ás bases reguladoras para a concesión de subvencións lle sexa concedida e
satisfeita a axuda como deportista individual federado na presente tempada.

Redondela, ______ de _________________________ de 2019
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Asdo.: _____________________________________________

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

O/A interesado/a,
(Ou representante legal no caso de menores)

