
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO Nº NO REXISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE GALICIA

CONCELLO

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

CARGO/VINCULACIÓN COA ENTIDADE TELÉFONO

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

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través da Sede Electrónica do Concello de Muros, 
https://muros.sedelectronica.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA PERSOA PRESIDENTA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TELÉFONO

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TELÉFONO

COMPETICIÓNS NAS QUE PARTICIPOU A ENTIDADE
Indicar federación vinculada ás competicións nas que participou (nalgunhas federacións figura entre paréntese as especialidades para elixir):

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE MUROS, SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS 
QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO, E A ENTIDADES, SEN 
ÁNIMO DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA NO 2020

SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

,
Concelleiro de Deporte

ANEXO I



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
MODALIDADE A

Memoria explicativa prevista para o ano en curso (anexo II)

Estrutura social do club, órganos de goberno, número de persoas asociadas, funcionamento, e instalacións onde desenvolven a actividade, 
indicando se son propiedade do club, alugadas, de titularidade municipal, etc. (anexo II)

Certificación expedida pola federación correspondente na que consten os datos solicitados no artigo 7º das bases da convocatoria. 

Poder de representación, no caso de que non sexa o/a presidente/a da entidade quen actúe como persoa representante na tramitación deste 
procedemento.
Declaración do número de equipos ou deportistas (en caso de deportes individuais) (anexo II)

Declaración do número de licenzas federativas do club no ano inmediato anterior a convocatoria (anexo II)

Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto (anexo I)

Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto (anexo II)

MODALIDADE B 
Memoria explicativa na que se recollan os aspectos aos que se refire o artigo 7º das bases da convocatoria (anexo II)

Declaración do número de horas do total das actividades durante o ano (anexo II)

Declaración relativa ao ámbito territorial das actividades que contempla o proxecto (anexo II)

Declaración de requisitos de participación nas actividades (anexo II)

Declaración do número de participantes na edición anterior da mesma actividade ou na actividade solicitada se é nova (anexo II)

Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto (anexo I)

Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto (anexo II)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

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

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

ORGANISMO IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes 
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan 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 números 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. Que a entidade que representa reúne todos os requisitos da convocatoria e bases reguladoras, e acepta o seu contido. 
7. Que a entidade ten actualizados ou presentada a solicitude de actualización de todos os datos e actos de obrigada inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas 

de Galicia. 
8. Declaración de estar legalmente constituída antes da presentación da solicitude, de dispoñer dos estatutos adaptados á lexislación vixente e de que o seu obxecto a 

faculta para participar na convocatoria na que solicita a subvención. 
9. Que a entidade realiza todas as actividades organizadas polo entidade desenvolveranse, en xeral, en lingua galega, así como, as campañas publicitarias e de 

promoción destas serán en lingua galega. 
10. Que a entidade non foi sancionada pola federación deportiva correspondente no ano anterior á convocatoria por condutas violentas, racistas, xenófobas ou 

intolerantes provocadas polas persoas espectadoras e asistentes.

AUTORIZACIÓNS E SOLICITUDES
Autorización para que o Concello de Muros poida obter, en calquera momento da tramitación do expediente, as certificacións das 
administracións tributarias correspondentes e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredite que a entidade está ao corrente nas 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

A entidade solicita unha prórroga para o prazo de xustificación ata o 31/01/2021 no caso de ser beneficiaria nesta convocatoria.



NOME DO PROXECTO

ANEXO II (FASE DA SOLICITUDE) MODALIDADE A

BREVE MEMORIA DO PROXECTO OBXECTO DE AXUDA (OBXECTO, DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES NAS QUE PARTICIPA E ACTIVIDADES SOCIAIS DO CLUB)

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

CALENDARIO FIXADO PARA A ACTIVIDADE (TEMPORALIZACIÓN)

ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS

INGRESOS GASTOS

CONCEPTO CANTIDADE (€) CONCEPTO CANTIDADE (€)
 Compra de bens para a actividade

Arrendamentos e canons

Transportes

Primas seguros

Outros servizos

Outros gastos sociais (mutuas)

Dereitos da arbitraxe

Cotas a entidades deportivas 
(licenzas federación)

TOTAL TOTAL

ESTRUTURA SOCIAL DO CLUB

MEMORIA DO PROXECTO DE GASTO OU ACTIVIDADE 



EQUIPOS

CATEGORÍA NÚMERO COMPETICIÓN 

PREBENXAMÍN

BENXAMÍN

INFANTIL

ALEVÍN

CADETE

XUVENIL

SÉNIOR

OUTRAS

TOTAL

LICENZAS
CATEGORÍA NÚMERO

PREBENXAMÍN

BENXAMÍN

INFANTIL

ALEVÍN

CADETE

XUVENIL

SÉNIOR

OUTRAS

TOTAL

INFORMACIÓN SOBRE A ENTIDADE SOLICITANTE E O PROGRAMA / ACTIVIDADE 
NÚMERO DE EQUIPOS DE CATEGORÍA FEMININA

CARÁCTER CONTINUADO E NON OCASIONAL DO PROXECTO. NÚMERO DE EDICIÓNS REALIZADAS

UTILIZACIÓN DA LINGUA GALEGA NA REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

NIVEL DE AUTOFINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE (%)

NÚMERO DE QUILÓMETROS ANUAIS EN DESPRAZAMENTOS 

A entidade comprométese a facer constar a colaboración do Concello de Muros en toda a información e publicidade que se realice do 
desenvolvemento da actividade. 

E para que así conste ante o Concello de Muros, asina esta declaración no lugar e na data abaixo indicados. 

OUTROS DATOS QUE A ENTIDADE CONSIDERE OPORTUNOS PARA A VALORACIÓN DO PROXECTO

SI NON

Concelleiro de Deporte

SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

,

ANEXO II (FASE DA SOLICITUDE) MODALIDADE A - CONTINUACIÓN
MEMORIA DO PROXECTO DE GASTO OU ACTIVIDADE 



NOME DO PROXECTO

NÚMERO DE HORAS DE DURACIÓN DO TOTAL DAS ACTIVIDADES DURANTE O ANO

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (GRATUÍTA E LIBRE, COTA DE INSCRICIÓN, NON RESERVADA ÁS PERSOAS SOCIAS DA ENTIDADE ORGANIZADORA)

NÚMERO DE PERSOAS PARTICIPANTES NA ANTERIOR EDICIÓN (OU NA MESMA EDICIÓN SE É UNHA ACTIVIDADE NOVA)

COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DO CONCELLO DE MUROS

PARTICIPACIÓN DA ENTIDADE NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS POLO CONCELLO DE MUROS

NONSI
UTILIZACIÓN DA LINGUA GALEGA NA REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

ANEXO II (FASE DA SOLICITUDE) MODALIDADE B

BREVE MEMORIA DO PROXECTO OBXECTO DE AXUDA (OBXECTO, DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES NAS QUE PARTICIPA E ACTIVIDADES SOCIAIS DO CLUB)

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

CALENDARIO FIXADO PARA A ACTIVIDADE (TEMPORALIZACIÓN)

MEMORIA DO PROXECTO DE GASTO OU ACTIVIDADE 



ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS

INGRESOS GASTOS

CONCEPTO CANTIDADE (€) CONCEPTO CANTIDADE (€)
 Compra de bens para a actividade

Arrendamentos e canons

Contratacións externas

Transportes

Primas e seguros

Publicidade e propaganda

Soldos e salarios

Seguridade Social a cargo da 
entidade

Outros gastos sociais

Dereitos de arbitraxe

Gastos de participación en 
competicións deportivas

TOTAL TOTAL

ÁMBITO TERRITORIAL DAS ACTIVIDADES

LOCAL OU COMARCAL PROVINCIAL AUTONÓMICO

NIVEL DE AUTOFINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE (%)

,
Lugar e data

SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

A entidade comprométese a facer constar a colaboración do Concello de Muros en toda a información e publicidade que se realice do 
desenvolvemento da actividade. 

E para que así conste ante o Concello de Muros, asina esta declaración no lugar e na data abaixo indicados. 

OUTROS DATOS QUE A ENTIDADE CONSIDERE OPORTUNOS PARA A VALORACIÓN DO PROXECTO

MEMORIA DO PROXECTO DE GASTO OU ACTIVIDADE
ANEXO II (FASE DA SOLICITUDE) MODALIDADE B - CONTINUACIÓN



ANEXO III (FASE DA XUSTIFICACIÓN)
MEMORIA DO PROXECTO DE GASTO OU ACTIVIDADE

MEMORIA DA ACTIVIDADE QUE FOI OBXECTO DE AXUDA. RESULTADOS OBTIDOS

NOME DO PROXECTO

DATA NA QUE SE DESENVOLVEU A ACTIVIDADE

PERSOAS BENEFICIARIAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE

RELACIÓN DAS FACTURAS QUE SE ACHEGAN

NÚM. 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO DATA DA 

FACTURA
DATA DO XUSTIFICANTE 

BANCARIO IMPORTE

       TOTAL



A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

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

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se 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 achegan 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 números 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. Que a entidade que representa reúne todos os requisitos da convocatoria e bases reguladoras, e acepta o seu contido. 
7. Que a entidade ten actualizados ou presentada a solicitude de actualización de todos os datos e actos de obrigada inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas 

de Galicia. 
8. Declaración de estar legalmente constituída antes da presentación da solicitude, de dispoñer dos estatutos adaptados á lexislación vixente e de que o seu obxecto a 

faculta para participar na convocatoria na que solicita a subvención. 
9. Que a entidade realiza todas as actividades organizadas polo entidade desenvolveranse, en xeral, en lingua galega, así como, as campañas publicitarias e de 

promoción destas serán en lingua galega. 
10. Que a entidade non foi sancionada pola federación deportiva correspondente no ano anterior á convocatoria por condutas violentas, racistas, xenófobas ou 

intolerantes provocadas polas persoas espectadoras e asistentes.

E para que así conste ante o Concello de Muros, asina esta declaración no lugar e na data abaixo indicados. 

SINATURA DO/A REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

,

A entidade comprométese a facer constar a colaboración do Concello de Muros en toda a información e publicidade que se realice do 
desenvolvemento da actividade.

ANEXO III (FASE DA XUSTIFICACIÓN) - CONTINUACIÓN
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