
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A CLUBS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E AGRUPACIÓNS 
DEPORTIVAS ESCOLARES PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR945C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

PÁXINA WEB Nº REXISTRO NA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO/DA PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TELÉFONO MÓBIL DO/DA PRESIDENTE/A (obrigatorio) TELÉFONO MÓBIL DO/DA SECRETARIO/A (obrigatorio)

DATOS DA SOLICITUDE
Modalidade de solicitante e finalidade da axuda: 

Club/S.A.D. Participación en competicións oficiais

Federación da modalidade 
deportiva principal para a cal 

solicita subvención
Outras federacións das modalidades deportivas da entidade para as cales solicita subvención

AD Escolar Coorganización campaña do deporte escolar

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA

a) A entidade que represento reúne todos os requisitos da convocatoria. 
b) Os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos. 
c) Acepta o contido nas bases reguladoras destas subvencións e na súa convocatoria. 
d) A entidade ten actualizados ou presentada a solicitude de actualización de todos os datos e actos de obrigada inscrición no Rexistro de 
Entidades Deportivas desta secretaría xeral. 
e) Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
f) Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
g) Para a mesma finalidade, en relación con outras axudas solicitadas das distintas administracións públicas competentes ou de entidades 
privadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución:

AXUDAS SOLICITADAS
NON se solicitaron outras axudas para a mesma finalidade.

SI se solicitaron outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE SOLICITADO (€)

AXUDAS CONCEDIDAS
NON se recibiron outras axudas para a mesma finalidade.

SI se recibiron outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE OBXECTO DA AXUDA IMPORTE CONCEDIDO (€)

h) En relación con axudas suxeitas ao réxime de minimis e referidas aos tres últimos exercicios, DECLARA que (no caso das sociedades anónimas 
deportivas) foron solicitadas e, se for o caso, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución as seguintes:
AXUDAS SOLICITADAS

NON se solicitaron axudas.

SI se solicitaron axudas.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE SOLICITADO (€) EXERCICIO

AXUDAS CONCEDIDAS
NON se recibiron axudas.

SI se recibiron axudas.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE OBXECTO DA AXUDA IMPORTE CONCEDIDO (€) EXERCICIO



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI do representante da entidade no caso de non autorizar a consulta dos datos de identidade.

Se é o caso, certificación correspondente á actividade “Coñece o meu club” (programa Xogade).

Se é o caso, declaración de adhesión ao manifesto pola igualdade no deporte (anexo II).

Se é o caso, certificación de muller en cargo directivo (anexo III).

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do NIF da entidade, só no caso de denegar a súa consulta.

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a 
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a 
documentación indicada anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos 
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a 
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos do NIF da entidade que constan en poder da Axencia Estatal da 
Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de 
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral para o Deporte como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
secretaria.deporte@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 20 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de 
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas 
escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas. 
Resolución do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións a clubs deportivos, sociedades 
anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AO MANIFESTO POLA IGUALDADE NO DEPORTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DECLARO
Que é intención da entidade que represento adherirse ao manifesto pola igualdade no deporte asinado entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a 

Secretaría Xeral da Igualdade, e desenvolver actuacións encamiñadas a: 

- Incluír nas políticas de xestión da entidade o principio democrático de igualdade de xénero, garantindo unha participación en que mulleres e 

homes desempeñen a súas funciones en igualdade de condicións. 

- Fomentar as relacións igualitarias nun ambiente de colaboración e participación entre ambos os sexos, promovendo, nunha convivencia 

plural, a concordancia de xénero, buscando a equidade e respectando as diferenzas. 

- Difundir o emprego de linguaxe non sexista nin discriminatoria no seo das relacións entre as persoas vinculadas á entidade. 

- Garantir o acceso en termos de igualdade e non discriminación aos colectivos directamente implicados na nosa actividade deportiva 

(adestradores/as, deportistas, etc.). 

- Substituír a violencia polo diálogo na resolución de conflitos entre nenos e nenas. 

- Promover a educación de nenos e nenas a través da práctica de actividade física e o deporte como base para acadar un desenvolvemento 

social baseado na igualdade. 

- Garantir o principio de igualdade de oportunidades para permitir ás mulleres acadar o seu potencial de actuación deportiva e tendo en conta 

as necesidades específicas deste colectivo.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO III

CERTIFICADO DE MULLER EN CARGO DIRECTIVO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DON/DONA (presidente/a, secretario/a ou representante da entidade)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

CERTIFICO QUE
DONA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

desempeña nesta entidade o cargo de:

Presidenta

Vicepresidenta

Secretaria Xeral

SINATURA

Lugar e data

, de de



ANEXO IV

SOLICITUDE DE ABONO DA AXUDA CONCEDIDA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

SOLICITA o aboamento da axuda concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, por importe de             € con cargo á 

subvención a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia do ano 2016, para o cal presenta a seguinte 

documentación, e DECLARA que os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos:

Declaración doutras axudas (anexo V).

Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención (anexo VI).

Relación clasificada dos gastos e investimentos das actividades (anexo VII).

No caso das S.A.D., certificacións acreditativas de non ter débedas coa Axencia Tributaria, a Seguridade Social e a Xunta de Galicia (só no 
caso de que se denegue a súa consulta).

DETALLE DOUTROS INGRESOS E SUBVENCIÓNS QUE FINANCIEN A ACTIVIDADE SUBVENCIONADA
No referente a outros ingresos ou subvencións que financien a actividade, DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que como:

Club deportivo.

Sociedade anónima deportiva.

Agrupación deportiva escolar.

O importe da subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, xunto coas posibles subvencións doutras administracións ou entes 
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, non supera, no caso dos clubs e das sociedades anónimas 
deportivas, os gastos ocasionados con motivo da participación dos seus equipos e deportistas nas competicións deportivas oficiais de ámbito 
autonómico, estatal ou internacional ou, no caso das agrupacións deportivas escolares, os gastos ocasionados con motivo da participación nas 
competicións e programas deportivos incluídos no programa Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DÉBEDAS

No referente a débedas da entidade coas administracións públicas, DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que:

A entidade que represento está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO V

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
Para a mesma finalidade, en relación con outras axudas solicitadas das distintas administracións públicas competentes ou de entidades 
privadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución:
AXUDAS SOLICITADAS

NON se solicitaron outras axudas para a mesma finalidade.

SI se solicitaron outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE SOLICITADO (€)

AXUDAS CONCEDIDAS
NON se recibiron outras axudas para a mesma finalidade.

SI se recibiron outras axudas para a mesma finalidade.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE OBXECTO DA AXUDA IMPORTE CONCEDIDO (€)

DECLARACIÓN DE AXUDAS DE MINIMIS (SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS) 
En relación con axudas suxeitas ao réxime de minimis e referidas aos tres últimos exercicios, DECLARA que (no caso das sociedades anónimas 
deportivas) foron solicitadas e, se for o caso, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución as seguintes:
AXUDAS SOLICITADAS

NON se solicitaron axudas.

SI se solicitaron axudas.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU OBXECTO DA AXUDA IMPORTE SOLICITADO (€) EXERCICIO

AXUDAS CONCEDIDAS
NON se recibiron axudas.

SI se recibiron axudas.

ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE OBXECTO DA AXUDA IMPORTE CONCEDIDO (€) EXERCICIO

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



ANEXO VII

RELACIÓN CLASIFICADA DOS GASTOS E INVESTIMENTOS DAS ACTIVIDADES

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF EN CALIDADE DE

Nº Nº DE REFERENCIA
DO DOCUMENTO CONCEPTO DATA EMISIÓN 

FACTURA
DATA 

PAGAMENTO ACREDOR NIF IMPORTE

TOTAL:

NOTA: cómpre empregar tantas follas como sexa necesario, mantendo a correlación no número de xustificantes.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
PÁXINA WEB
Nº REXISTRO NA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO/DA PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TELÉFONO MÓBIL DO/DA PRESIDENTE/A (obrigatorio)
TELÉFONO MÓBIL DO/DA SECRETARIO/A (obrigatorio)
DATOS DA SOLICITUDE
Modalidade de solicitante e finalidade da axuda:
Club/S.A.D.
Federación da modalidade deportiva principal para a cal solicita subvención
Outras federacións das modalidades deportivas da entidade para as cales solicita subvención
AD Escolar
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Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
a) A entidade que represento reúne todos os requisitos da convocatoria.
b) Os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.
c) Acepta o contido nas bases reguladoras destas subvencións e na súa convocatoria.
d) A entidade ten actualizados ou presentada a solicitude de actualización de todos os datos e actos de obrigada inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas desta secretaría xeral.
e) Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
f) Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
g) Para a mesma finalidade, en relación con outras axudas solicitadas das distintas administracións públicas competentes ou de entidades privadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución:
AXUDAS SOLICITADAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE SOLICITADO (€)
AXUDAS CONCEDIDAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE CONCEDIDO (€)
h) En relación con axudas suxeitas ao réxime de minimis e referidas aos tres últimos exercicios, DECLARA que (no caso das sociedades anónimas deportivas) foron solicitadas e, se for o caso, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución as seguintes:
AXUDAS SOLICITADAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE SOLICITADO (€)
EXERCICIO
AXUDAS CONCEDIDAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE CONCEDIDO (€)
EXERCICIO
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos do NIF da entidade que constan en poder da Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral para o Deporte como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
secretaria.deporte@xunta.es
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 20 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Resolución do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
ANEXO II
DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AO MANIFESTO POLA IGUALDADE NO DEPORTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DECLARO
Que é intención da entidade que represento adherirse ao manifesto pola igualdade no deporte asinado entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a Secretaría Xeral da Igualdade, e desenvolver actuacións encamiñadas a:
- Incluír nas políticas de xestión da entidade o principio democrático de igualdade de xénero, garantindo unha participación en que mulleres e homes desempeñen a súas funciones en igualdade de condicións.
- Fomentar as relacións igualitarias nun ambiente de colaboración e participación entre ambos os sexos, promovendo, nunha convivencia plural, a concordancia de xénero, buscando a equidade e respectando as diferenzas.
- Difundir o emprego de linguaxe non sexista nin discriminatoria no seo das relacións entre as persoas vinculadas á entidade.
- Garantir o acceso en termos de igualdade e non discriminación aos colectivos directamente implicados na nosa actividade deportiva (adestradores/as, deportistas, etc.).
- Substituír a violencia polo diálogo na resolución de conflitos entre nenos e nenas.
- Promover a educación de nenos e nenas a través da práctica de actividade física e o deporte como base para acadar un desenvolvemento social baseado na igualdade.
- Garantir o principio de igualdade de oportunidades para permitir ás mulleres acadar o seu potencial de actuación deportiva e tendo en conta as necesidades específicas deste colectivo.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO III
CERTIFICADO DE MULLER EN CARGO DIRECTIVO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
DON/DONA (presidente/a, secretario/a ou representante da entidade)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
CERTIFICO QUE
DONA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
desempeña nesta entidade o cargo de:
SINATURA
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,
de
de
ANEXO IV
SOLICITUDE DE ABONO DA AXUDA CONCEDIDA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
SOLICITA o aboamento da axuda concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, por importe de                             € con cargo ásubvención a clubs, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia do ano 2016, para o cal presenta a seguinte documentación, e DECLARA que os datos que constan nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son certos:
DETALLE DOUTROS INGRESOS E SUBVENCIÓNS QUE FINANCIEN A ACTIVIDADE SUBVENCIONADA
No referente a outros ingresos ou subvencións que financien a actividade, DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que como:
O importe da subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte, xunto coas posibles subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, non supera, no caso dos clubs e das sociedades anónimas deportivas, os gastos ocasionados con motivo da participación dos seus equipos e deportistas nas competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico, estatal ou internacional ou, no caso das agrupacións deportivas escolares, os gastos ocasionados con motivo da participación nas competicións e programas deportivos incluídos no programa Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DÉBEDAS
No referente a débedas da entidade coas administracións públicas, DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que:
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
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ANEXO V
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
Para a mesma finalidade, en relación con outras axudas solicitadas das distintas administracións públicas competentes ou de entidades privadas, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución:
AXUDAS SOLICITADAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE SOLICITADO (€)
AXUDAS CONCEDIDAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE CONCEDIDO (€)
DECLARACIÓN DE AXUDAS DE MINIMIS (SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS)
En relación con axudas suxeitas ao réxime de minimis e referidas aos tres últimos exercicios, DECLARA que (no caso das sociedades anónimas deportivas) foron solicitadas e, se for o caso, aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución as seguintes:
AXUDAS SOLICITADAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN A QUE SE SOLICITOU
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE SOLICITADO (€)
EXERCICIO
AXUDAS CONCEDIDAS
ENTIDADE/INSTITUCIÓN CONCEDENTE
OBXECTO DA AXUDA
IMPORTE CONCEDIDO (€)
EXERCICIO
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
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,
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de
ANEXO VII
RELACIÓN CLASIFICADA DOS GASTOS E INVESTIMENTOS DAS ACTIVIDADES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
Nº
Nº DE REFERENCIA 
DO DOCUMENTO
CONCEPTO
DATA EMISIÓN FACTURA
DATA PAGAMENTO
ACREDOR
NIF
IMPORTE
TOTAL:
NOTA: cómpre empregar tantas follas como sexa necesario, mantendo a correlación no número de xustificantes.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
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,
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