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 ANEXO 2: INSTANCIA DE SOLICITUDE DE AXUDA 

 
 

Procedemento: Convocatoria de axudas a deportistas galegos/as de alto nivel, para a súa preparación e participación en 
competicións deportivas 

DATOS DO/A DEPORTISTA SOLICITANTE 
APELIDOS 

      

NOME 

      

DNI 

      

LUGAR DE NACEMENTO 

      

DATA DE NACEMENTO 

      

DOMICILIO 

      

CÓDIGO POSTAL 

      

LOCALIDADE 

      

PROVINCIA 

      

TELÉFONO 

      

FAX 

      

E-MAIL 

      

MODALIDADE/ESPECIALIDADE DEPORTIVA PRACTICADA 

      

CLUB DEPORTIVO 

      
 

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser menor de idade) 
DON / DONA 

      

DNI 

      
DOMICILIO 

      

CÓDIGO POSTAL 

      

LOCALIDADE 

      

PROVINCIA 

      

TELÉFONO 

      

FAX 

      

E-MAIL 

      
 

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN (poñer un X) 
 

FOTOCOPIA DO DNI (Só no caso de non autorizar a comprobación de datos) FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 
 

ANEXO 3: CERTIFICADO DA FEDERACIÓN XUSTIFICACIÓN DE NON TER DÉBEDAS COA AEAT 
 

ANEXO 4: DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS XUSTIFICACIÓN DE NON TER DÉBEDAS COA SEGURIDADE SOCIAL 
 

ANEXO 5: MEMORIA DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EN 2012 XUSTIFICACIÓN DE NON TER DÉBEDAS COA XUNTA DE GALICIA 
 

ANEXO 6: PROXECTO DEPORTIVO PARA A TEMPADA 2013 ou 2012/13, NO 
SEU CASO  

 
 

 
 

 

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN DE DATOS 
Autorizo á Fundación Deporte Galego, de conformidade co artigo 2º 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 que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade (SVDI) do 
Ministerio da Presidencia. 

 

SI NON    

   Documento Nacional de Identidade (DNI)  
  

 

DECLARO: 
- Que reúno todos os requisitos da convocatoria. 
- Que acepto as bases da convocatoria de axuda e en particular o establecido nas disposicións adicionais. 
- Que todos os datos que contén a presente solicitude se axustan á realidade e acepto as obrigas establecidas nesta convocatoria. 
- Que, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, quedo 

informado/a e presto o meu consentimento expreso e inequívoco á incorporación dos meus datos aos ficheiros existentes na Fundación 
Deporte Galego e ao tratamento dos mesmos para estas axudas. 

 
 

LEXISLACIÓN APLICABLE 
As presentes bases rexeranse polo dereito privado, séndolle aplicable o artigo 120 da Lei 16/2010, de 
17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do Sector Público de 
Galicia; a disposición adicional 16 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións; os 
principios de xestión contidos no artigo 5.2. da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia 
e os de información aos que fai referencia o artigo 16 do mesmo texto legal, así como os artigos do 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, que desenvolven ditos principios de xestión e publicidade.  

(Para rexistrar a Fundación)  

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL ACEPTANDO AS 
OBRIGAS ESTABLECIDAS NESTA CONVOCATORIA 

 
 
 
 
 
 
 

En                            ,        de        de 2013           
   

COMISIÓN PERMANENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DA FEDERACIÓN 

 

D/Dna.       Con DNI:       

En calidade de (Secretario/a) 

Da Federación       

 
CERTIFICO QUE SON CERTOS os seguintes datos referidos ao/á deportista 

Nome e apelidos       DNI:       

 
a) En referencia á súa participación nun club galego.
□ O/a deportista SI ten licenza nun club galego. 
□ O/a deportista NON ten licenza nun club galego. 
 
b) En referencia a posibles sancións disciplinarias. 
□ O/a deportista NON está cumprindo sanción disciplinaria firme en materia deportiva de carácter grave ou moi grave. 
□ O/a deportista SI está cumprindo sanción disciplinaria firme en materia deportiva de carácter grave ou moi grave. 

 
c) En referencia á súa licenza deportiva. 
□ O/a deportista ten licenza deportiva vixente expedida nesta federación, dende alomenos o 1 de xaneiro do ano 2012. 
□ O/a deportista NON ten licenza deportiva vixente expedida nesta federación. 

 
d) En referencia á súa participación nos XXOO/XXPP de Londres 2012 
□ O/a deportista acadou medalla de OURO 
□ O/a deportista acadou medalla de PRATA 
□ O/a deportista acadou medalla de BRONCE 
□ O/a deportista participou sen acadar medalla 

 
e) O deportista está adestrando e competindo no 2013 
□ O/a deportista está adestrando e competindo no 2013 
□ O/a deportista non está adestrando e competindo no 2013 

 
f) En referencia aos resultados deportivos obtidos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2012 (é obrigatorio 

poñer no cadro inferior o día, mes e ano do campionato). Poñer os 5 mellores resultados. 
 

DENOMINACIÓN DO 
CAMPIONATO 

DATA 
(xx/yy/zzzz) 

DENOMINACIÓN DA 
PROBA 

CATEGORÍA 
(Ver Anexo 1) POSTO 

NÚMERO DE 
DEPORTISTAS 

PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 
PAÍSES 

PARTICIPANTES 

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 

                       SINATURA E SELO                                                                         SINATURA E SELO
                          SECRETARIO/A                                                                             Vº Bº PRESIDENTE/A 

 
 
 
 

      ,        de       de 2013 
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ANEXO 4: DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS DO ANO 2013 

 
 

D/Dna      DNI:       
 

Solicitante das axudas a deportistas galegos/as de alto nivel, para a súa preparación e participación en 
competicións deportivas, ou en representación do/a deportista                                                   ,
en relación a outras axudas, ingresos ou recursos solicitados (tanto os concedidos coma os pendentes
de resolución), 
 
declaro baixo a miña responsabilidade que no ano 2013 unicamente recibín e/ou solicitei as axudas 
que a continuación describo: 
 
declaro baixo a miña responsabilidade que o/a deportista por min representado no ano 2013 recibiu 
e/ou solicitou as axudas que a continuación describo: 
      Non se solicitaron outras axudas para esta mesma actividade. 

 
     Si se solicitaron axudas para esta mesma actividade. 

 
Axudas solicitadas pendentes de resolución: 

ENTIDADE OBXECTO DA AXUDA 
       DATA DE 

      SOLICITUDE 
      IMPORTE 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
Axudas concedidas: 

ENTIDADE OBXECTO DA AXUDA 
       DATA DE 

       RESOLUCIÓN 
     IMPORTE 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

En todo caso, declaro que o conxunto de axudas solicitadas e/ou concedidas para o obxecto da 
presente solicitude non superaron a totalidade dos gastos asociados á mesma.  

 

Sinatura do/a deportista ou do/a representante legal: 

 
 
 

                             , a        de                                    de 2013 
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ANEXO 5: MEMORIA 2012 

 
 
Memoria das actividades deportivas desenvolvidas no período comprendido entre o 1 de 
xaneiro e o 31 de decembro de 2012, ámbolos dous incluídos. 
 
 
1.-Relevancia do nivel deportivo da competición e grao de consecución dos 

obxectivos plantexados a principio de tempada. 
 
 1.1.-Nivel das competicións. 
 1.2.-Obxectivo principal de resultado e grao de consecución. 
 1.3.-Obxectivos secundarios de resultado e grao de consecución. 
 1.4.-Outros obxectivos e grao de consecución. 
 1.5.-No caso de existir ránking da súa proba/s, indicar que posición ocupou no ano 2012. 
 
2.- Adestramento. 
 
 2.1.-Adestrador: datos persoais, titulacións, experiencia,... 
 2.2.-Outro persoal de apoio. 
 2.3.-Planificación anual do adestramento. 
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ANEXO 6: PROXECTO DEPORTIVO 2013 OU 2012/2013 

 
 
1.-Relevancia do nivel deportivo da competición e obxectivos plantexados en 
correlación coa memoria do Anexo 5. 
 
 1.1.- Nivel das competicións. 
 1.2.- Obxectivo principal de resultado. 
 1.3.- Obxectivos secundarios de resultado. 
 1.4.- Outros obxectivos. 
 
2.- Adestramento. 
 
 2.1.- Adestrador: datos persoais, titulacións, experiencia,... 
 2.2.- Outro persoal de apoio. 
 2.3.- Planificación anual do adestramento. 
 
3.- Competición: 
 
 3.1.-Competicións máis importantes nas que participará (ordenados de maior a menor relevancia 

a criterio do/a deportista). 
 3.2.-Competicións secundarias. 

 3.3.-Descrición do modo de participación en competicións internacionais relevantes: 
explicar se a inscrición é aberta, se é necesario que o deportista sexa seleccionado pola Federación 
Española ou Internacional, o modo de clasificación (por marca, por posición no ranking, por 
selección,...). 
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ANEXO 7: 
FICHA SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

 
(Para a validez deste anexo e preciso que sexa asinado polo representante da entidade e pola 
entidade financeira). Este anexo poderá substituírse por un certificado orixinal emitido pola 
entidade financeira correspondente que inclúa os campos que figuran neste anexo. 
 
 

TITULAR DA CONTA 
  
 
 

DNI 

ENDEREZO 
  
 
 
PROVINCIA 
 
 

LOCALIDADE 
 
 
 

C.POSTAL 
 
 

TELÉFONO 
 
 

 
DATOS BANCARIOS 

 
CÓDIGO 
BANCO 

 
 
 
 

CÓDIGO 
SUCURSAL 

 

DÍXITOS 
CONTROL 

 

CÓDIGO CONTA CORRENTE 
 
 
 
 
 

NOME DO BANCO 
 
 
 

ENDEREZO (Rúa e número) 
 
 
 

PROVINCIA 
 
 
 

CONCELLO 
 
 
 
 

C.POSTAL 
 

   

 
CERTIFICO: 
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta 
 
Lugar e data 
 
                                                                   , de                         de 2013. 
 
 
 
 
 
               Sinatura do/a Solicitante                   Sinatura e selo da entidade financeira 
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