
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Datos da entidade solicitante

Nome:

CIF: Modalidade:

Enderezo: Código postal:

Tel. 1: Tel. 2: Fax:

Enderezo electrónico a efectos de notificación:

Datos da persoa representante da entidade

Nome e apelidos: DNI

Enderezo: Código postal:

Tel.1: Tel. 2: Enderezo electrónico:

Cargo que ocupa:

SOLICITA da  Concellería  de  Igualdade  do  Concello  de  Vigo,  unha  subvención  por  importe  de
___________________ (esta convocatoria establece un límite de concesión entre 200€ e 1500€) pola
actividade de fomento do deporte feminino desenvolvida pola entidade durante a tempada deportiva
2016/2017.

Documentación obrigatoria que se achega coa solicitude:

1.- Anexo II-A ou Anexo II-B: certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas da entidade.

2.- Anexo III: orzamento equilibrado de ingresos e gastos

3.- Anexo IV: declaración  responsable

4.- Certificado emitido pola Federación da modalidade no que conste o nº de licencias por categoría e sexo na tempada
de referencia.

5.- Copia compulsada da acta de constitución da actual xunta directiva.

6.- Copia  do código de identificación fiscal da entidade solicitante.

7.- Certificado orixinal da titularidade da conta bancaria actualizado.

8.- Copia do DNI da/o presidenta/e da entidade.

9.- Proxecto das actividades que realiza a entidade na tempada de referencia, facendo especial fincapé nos aspectos
cuantitativos e cualitativos da promoción do deporte feminino.

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE VIGO



SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo II- A (DEPORTES COLECTIVOS)
Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas da

entidade na tempada de referencia

Entidade: CIF:

Modalidade:

E na súa representación a/o presidenta/e:
Nome e apelidos:

DNI:

Declaro  que  a  dita  entidade  ten  durante  a  tempada  2016-2017 as  seguintes  categorías  e  número  de
licencias (desagregadas por sexo) segundo a modalidade deportiva de que se trate. Declaro que estes
datos son certos baixo a miña responsabilidade.

COMPETICIÓNS OFICIAIS NAS QUE PARTICIPA A ENTIDADE

                             DEPORTES COLECTIVOS

Nome das categorías por equipos* Nº  licencias por
equipo

Nº mulleres Nº  homes Ámbito da competición regular**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Un equipo por fila en orde ascendente por idades
** Especificar se o ámbito da competición é Local, Autonómico, Nacional, durante a fase regular da
competición.

Vigo, ______de ____________de 2017

 Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade



SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo II- B (PARA DEPORTES INDIVIDUAIS)
Certificado das competicións e categorías nas que participan as deportistas da

entidade na tempada de referencia

Entidade: CIF:

Modalidade:

E na súa representación a/o presidenta/e:
Nome e apelidos:

DNI:

Declaro  que  a  dita  entidade  ten  durante  a  tempada  2016-2017 as  seguintes  categorías  e  número  de
licencias (desagregadas por sexo) segundo a modalidade deportiva de que se trate. Declaro que estes
datos son certos baixo a miña responsabilidade.

                             DEPORTES INDIVIDUAIS

Categorías nas que participa Nº  licencias  femininas
por categoría

Nºlicencias
masculinas
por categoría

Nº de 
desprazamentos e 
media de deportistas
desprazadas

Ámbito da competición **

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Unha categoría por fila
** Especificar o ámbito dos desprazamentos: local, autonómico ou nacional durante a fase regular da competición.

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade



SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo III
Orzamento equilibrado de ingresos e gastos

Don/Dona______________________________________________  con  DNI
núm.______________________________________  en  calidade  de  secretaria/o  da  entidade
deportiva_______________________________________________ con CIF______________________

Certifica que o orzamento de ingresos e de gastos para a tempada 2016/2017 é o seguinte:

INGRESOS

CONCEPTO: IMPORTE:

Ingresos persoas asociadas                                            €

Ingresos patrocinios privados                      €

Concello de Vigo. Área................................................................................                                            €

Fundación Deporte Galego                                            €

Deputación de Pontevedra €

Outros ingresos, especificar.......................................................................... €

TOTAL INGRESOS €

GASTOS

CONCEPTO: IMPORTE:

Gastos federativos (licencias e mutualidades)                                            €

Gastos material                      €

Gastos desprazamentos                                            €

Gastos alugueiro instalacións                                            €

Outros gastos, especificar.......................................................................... €

€

€

€

€

TOTAL GASTOS €

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade



SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
PARA A PROMOCIÓN DO DEPORTE FEMININO

NA TEMPADA 2016/2017

Anexo IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dona______________________________________________  con  DNI
núm.______________________________________  en  calidade  de  secretaria/o  da  entidade
deportiva_______________________________________________ con CIF_______________________

DECLARA

1.-  Que  Don/Dna  __________________________________________________  ten  a  condición  de
representante legal desta entidade.

2.- Que esta entidade non solicitou ou non se lle concederon outras axudas para o mesmo proxecto  □
  - Que esta entidade sí solicitou ou se lle concederon outras subvencións para a tempada deportiva 

      2016/2017  □

Organismo no que ten solicitada e/ou concedida a subvención Importe
solicitado

Importe
Concedido

€ €

€ €

€ €

€ €

3.- Que a actual xunta directiva da entidade está integrada por un total de______ mulleres e _____ homes.

4.-  Que a  entidade solicitante  coñece e  acepta as  bases reguladoras  do programa de subvencións  da
Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades deportivas para a promoción do
deporte feminino na tempada 2016/207.

5.-  Que a  entidade  solicitante  comparte  co  Concello  de  Vigo o  obxectivo  da  promoción do deporte
feminino e comprométese a empregar unha linguaxe e imaxe non sexista no desenvolvemento da súa
actividade.

6.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería de
Facenda da  Xunta de Galicia, a Seguridade Social e o Concello de Vigo, autorizando expresamente ao
Concello de Vigo ás comprobacións que a tal fin sexan necesarias.

7.- Que a entidade solicitante non está incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de
beneficiaria previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia e que son certos os datos presentados.

Vigo, ______de ____________de 2017

Sinatura da/o secretaria/o Sinatura da/o presidenta/e Selo da entidade


