
 

 
 

ANEXO I: SOLICITUDE DE BOLSAS DE AXUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUAIS 
PARA PERSOAS  CON TALENTO DEPORTIVO - ANO 2022   

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME e APELIDOS: NIF/NIE: DATA DE NACEMENTO: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

  Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta 
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

ENDEREZO 

CONCELLO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de persoas con discapacidade ou menores de idade) 

NOME E APELIDOS: NIF/NIE: DATA DE NACEMENTO: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DEPORTIVOS (referidos ao ano 2021): 

DISCIPLINA/MODALIDADE DEPORTIVA:  

POSTO ACADADO A VALORAR:   1º 2º  3º   4º  5º  6º  7º   8º 

CAMPIONADO NO QUE OBTIVO O POSTO:  ESPAÑA             GALICIA 

DEPORTISTA FEMININA:  SI                         NON 

DEPORTISTA CON DIVERSIDADE FUNCIONAL:  SI                         NON 

SUPERACIÓN CURSO ACADÉMICO:  SI                         NON 

Autorizo ao Concello de Lugo, a comprobar de oficio a circunstancia de estar empadroada/o no Concello de 
Lugo. No caso de que o beneficiario da axuda sexa menor de idade, o pai/nai/titor que asina a solicitude é quen 
ostenta a súa garda e custodia, e outorga consentimiento expreso para o acceso aos datos padroais, a teor do 
disposto no artigo 8 da Resolución do 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do INE e da Dirección Xeral de 
Cooperación Autonómica e Local, pola que se dictan instruccións técnicas aos Concellos sobre a xestión do 
padrón municipal. 
Autorizo, expresamente, ao Concello de Lugo a comprobar das diferentes administracións públicas ou 
entidades privadas a verificación dos datos e informacións declaradas. 
Que de resultar persoa beneficiaria acepto as obrigas sinaladas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e no artigo 11 da Ordenanza municipal de subvencións. 

Lugo, ________ de_______________de _______ 
 
 

Asdo: D./Dña. _____________________________________ 
(sinatura da persoa solicitante ou representante) 

 
NOTA: verifique a documentación que deberá presentar con esta solicitude, segundo os modelos definidos 
na convocatoria. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 
datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a 
responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado, aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as 
persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e 
portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda 
lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara 
acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades 
administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán ser cedidos a 
terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso. 



 

 
Documentación a presentar xunto coa solicitude: 
 

a.- Fotocopia do DNI da persoa solicitante é, de ser o caso, do representante legal e documento que acredite a 
representación (no caso de ser menor de idade deberán achegar ademáis copia do  Libro de familia e do DNI do 
pai/nai/titor legal e asinar todos os Anexos xunto ao solicitante). 

b.- No caso de persoas con discapacidade, acreditación expedida polo Organismo competente vixente no 
momento da presentación da solicitude.  

c.- Certificación expedida pola respectiva Federación, que deberá conter obligatoriamente a información prevista 
na cláusula sexta, apartado 2.c). A estos efectos poderán presentar debidamente cuberto e asinado pola 
respectiva Federación o Anexo III previsto nestas bases. 

En caso de discrepancia entre os datos deportivos aportados na solicitude e os datos que figuren no 
certificado oficial da Federación, teranse en conta os datos deste último. 

d.- Acreditación da superación do curso académico (ano 2021; curso 2020/2021). 

e.- Declaración xurada da existencia ou non doutras axudas solicitadas ou concedidas por ésta ou por outras 
Administracións. No caso de existir, indicarase a Entidade e contía (ANEXO II) 

f.- Declaración responsable de non atoparse inhabilitado/a ou estar incurso/a en prohibición para acceder á 
condición de beneficiario/a de subvencións do Concello de Lugo, de conformidade co establecido no artigo 13 da 
Lei 38/2003, xeral de subvencións. (ANEXO II) 

g.- Declaración responsable de atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias, incluíndo as 
municipais e fronte á Seguridade Social (ANEXO II). 

h.- Certificado bancario do número de conta da persoa beneficiaria, no que figurará o deportista solicitante como 
titular e con data de expedición actualizada. 

Non se admitirán documentos en archivo de imagen (“jpg” ou similar). 
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