ANEXO II SOLICITUDE DE BOLSA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos*:
Representante:

DNI*:
DNI

ou

Enderezo postal*:

CIF: Teléfono*:
Código

Postal

Enderezo electrónico*:
*Campos Obrigatorios
SOLICITO BOLSA DE:
Iniciación
Cualificación
para o que se acompañan os documentos requiridos na convocatoria
Así mesmo, declaro baixo a miña responsabilidade

.

que:

 Non se obtivo outras axudas para a mesma actividade financiada polo CMD.
 Solicitáronse axudas a outras entidades públicas :
Entidade

Importe solicitado

Importe concedido

Xunta Galiza
Deputación Ourense
Fundación Deporte Galego
Outras:

SUMA TOTAL:

Ourense,
Asinado

AO SR. PRESIDENTE DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE.

ANEXO III (DECLARACIÓN RESPONSABLE)
Don/Dona
con DNI
con domicilio en
con email, a efectos de comuniciación:

DECLARO SOLIDARIAMENTE A PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, para os efectos de
acreditar ante o Consello Municipal de Deportes de Ourense e autorizalo para os trámites oportunos da
tramitación do expediente de bolsas a Deportistas individuais convocadas polo Consello Municipal de
Deportes.
1) Que non me atopo incurso en ningunha das prohibicións reguladas no artigo 13 e 3 da lei
38/2003, de 17 de novembro xeral de subvencións, e o artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de
Subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario de axudas das Administracións
Públicas.
2) Que autorizo o Consello Municipal de Deportes de Ourense para solicitar do servizo de
recadación do Concello de Ourense, os datos relativos o cumprimento das miñas obrigas fiscais e
tributarias co Concello de Ourense, necesarios para comprobar o cumprimiento dos requisitos
establecidos para percibir a bolsa.
3) Que en caso de ser beneficiario das bolsas convocada polo Consello Municipal de Deportes,
solicito, que previa xustificación da mesma e cumpridos os requisitos solicitados nas bases, sexa
abonado o importe resultante na conta corrente coa referencia do seguinte IBAN

Ourense,
O/A Interesado/a

de

de
O/A responsable legal

Nome, sinatura e DNI.

