
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATA DE NACEMENTO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios 
electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de https://muros.sedelectronica.gal. Só se poderá acceder á notificación co 
certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica 
de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

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

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
MODALIDADE/ESPECIALIDADE DEPORTIVA PRACTICADA CLUB DEPORTIVO

PROCEDEMENTO

BOLSAS A DEPORTISTAS DO CONCELLO DE MUROS PARA O ANO 2021



COMPROBACIÓN DE DATOS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se 
opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Certificado de estar ao día do pagamento das obrigas tributarias coa Facenda Pública estatal e autonómica

Certificado de estar ao día do pagamento co Concello de Muros

Certificado de estar ao día do pagamento coa Tesourería da Seguridade Social

ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas no exercicio 2021:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do

13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo 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.

6. Declaro o meu compromiso de facer constar a colaboración do Concello de Muros en toda a información e publicidade que realice.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
DNI ou documento que regulariamente o substitúa
Certificado ou volante de empadroamento
Declaración de ter licenza vixente expedida pola federación correspondente
Certificación da federación
Autorización de representación (de ser o caso)
Documento acreditativo da patria potestade ou tutela (copia do libro de familia ou calquera outro documento que o acredite), só no caso de solicitantes menores 
de idade
Historial deportivo do ano en curso e do anterior (anexo II)
Proxecto deportivo para a temporada actual (anexo III)
Certificación orixinal dos datos bancarios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Concello de Muros. Concellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta 
cidadá.

Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no 
formulario e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, 
cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos 
seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha 
materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da 
sede electrónica do Concello de Muros ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos e máis información

Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, 
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.



ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE

Bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas do Concello de Muros publicadas no 
BOP núm. 188 do xoves, 3 de outubro de 2019.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Concellería de Deporte 



ANEXO II (FASE DA SOLICITUDE)
HISTORIAL DEPORTIVO DO ANO EN CURSO E DO ANTERIOR

PARTICIPACIÓNS, RESULTADOS MÁIS IMPORTANTES OBTIDOS EN COMPETICIÓNS DE CARÁCTER OFICIAL E FEDERADO (CON
ESPECIFICACIÓNS DE DATAS, LUGAR E NIVEL DA PROBA)



ANEXO III (FASE DA SOLICITUDE)
PROXECTO DEPORTIVO PARA A TEMPORADA 2021 - 2022



ANEXO IV (FASE DA XUSTIFICACIÓN)
MEMORIA DAS ACTIVIDADES REALIZADAS



A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas no exercicio 2021:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta xustificación e nos documentos que se presentan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do

13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo 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.

Declaro estar ao corrente coas miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

ANEXO V (FASE DA XUSTIFICACIÓN)

LEXISLACIÓN APLICABLE

Bases xerais reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas do Concello de Muros publicadas no 
BOP núm. 188 do xoves, 3 de outubro de 2019 e as bases específicas desta convocatoria.

dede,
Lugar e data

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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