
ANEXO I

SOLICITUDE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2019

DATOS DO SOLICITANTE
NOME E APELIDOS
DATA DE NACEMENTO
D.N.I. NÚMERO

ENDEREZO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN
RÚA/PRAZA: Nº: PISO:
C.P.: LOCALIDADE:
CONCELLO: PROVINCIA:
TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/A
NOME E APELIDOS
D.N.I. NÚMERO

ENDEREZO A EFECTOS DE COMUNICACIÓN(CUBRIR SE SON DIFERENTES AOS DO SOLICITANTE)
RÚA/PRAZA: Nº: PISO:
C.P.: LOCALIDADE:
CONCELLO: PROVINCIA:
TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA FEDERACIÓN
FEDERACIÓN DE
NOME E APELIDOS (representante)
TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO

EXPOÑO:
- Que cumpro todos os requisitos esixidos na presente convocatoria de bolsas para deportistas 
individuais 2019.

- Que asumo todos os compromisos reflectidos na referida convocatoria.

- Que achego a documentación esixida.

SOLICITO:a concesión dunha bolsa a deportista individual



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade Tramitación de solicitudes de bolsas de deportistas individuais

Lexitimación
Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do 

tratamento

Destinatarios IGAE (Ministerio de Facenda)

Dereitos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, 

no seu caso, oposición e portabilidade dos datos

Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal

Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte: 

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_bolsa_deportistas

Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte o enlace web seguinte: 

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_subvencions

...................................., ..... de ........................... de 2019

Asdo.: O interesado/a Asdo.: O pai/nai ou titor/a

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_bolsa_deportistas
http://deputacionlugo.gal/rexistro_actividades_tratamento/xestion_subvencions


ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN XURADA 

BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2019

O/A interesado/a

D./Dª. D.N.I

O pai/nai ou titor/a  (no caso de que o deportista solicitante sexa menor a data 31 de decembro do 2018)

D./Dª. D.N.I

DECLARA BAIXO XURAMENTO QUE:

1.- Que non se atopa inhabilitado/a nin está incurso en ningunha das causas de prohibición sinaladas no artigo 13
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, para obter a condición de beneficiario/a da bolsa.

2.- Que en anos anteriores, de ter recibido unha bolsa polo mesmo concepto da Deputación de Lugo, cumpriu
coas obrigas inherentes á mesma.

3.- Que non recibiu outra axuda da Deputación  de Lugo para a mesma finalidade na anualidade 2019.

…………………………, ……. de ………………………………… de 2019

Asdo.: O interesado/a Asdo.: O pai/nai ou titor/a



ANEXO III

DECLARACIÓN XURADA

BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2019

O/A interesado/a

D./Dª. D.N.I

O pai/nai ou titor/a (no caso de que o deportista solicitante sexa menor a data 31 de decembro do 2018)

D./Dª. D.N.I

DECLARA BAIXO XURAMENTO QUE:

De acordo co RD 1006/1985 de 26 de xuño, polo que se regula a relación laboral dos deportistas profesionais, e

para os efectos do disposto no Regulamento do imposto sobre a renda aprobado polo RD 439/2007 de 30 de

marzo.  

   
               Declaro que non teño  nin tiven a condición de deportista profesional.

               Declaro que  si tiven a condición de deportista profesional nos anos que se indican:
 

ANOS(Indique  expresamente  todas  as  anualidades  nas  que  tivo  a condición  de  deportista  
profesional ): 

.................. a .........de ................................  de 2019

Asdo.: O interesado/a Asdo.: O pai/nai ou titor/a



ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AO CORRENTE  COAS SÚAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E FRONTE Á
SEGURIDADE SOCIAL

BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2019

A presente declaración responsable faise de acordo ao dobre contido que o artigo 69.1 da Lei 39/2015, do 1  de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, recoñece a estes  documentos,
de tal xeito que manifesto baixo a miña responsabilidade: 

1.  Que se  atopa  ao corrente  das  súas  obrigas  tributaria  (Axencia Tributaria estatal,  coa facenda galega e
Deputación Provincial de Lugo) e coa Seguridade Social, no momento da  sinatura da presente declaración 

2.  Que  non  é  debedor   por  resolución  de  procedencia  de  reintegro  no  momento  da  sinatura  da  presente
declaración.

3.  E  que se compromete a manter  o  cumprimento das  devanditas  obrigas  durante  o  período inherente  ao
recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da bolsa outorgada pola Deputación de Lugo. 

E  para  que conste  ante  esta  Deputación  Provincial  de  Lugo,  asino  esta  declaración  no  lugar  e  data  abaixo
indicados. 

.................. a .........de ................................  de 2019

*Asinar o pai/nai ou titor/a no caso de que o/a deportista solicitante sexa menor de idade a data 31 de

decembro do 2018

Asdo.: O interesado/a Asdo.: O pai/nai ou titor/a



ANEXO V

AUTORIZACIÓN

BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2019

O/A interesado/a

D./Dª. D.N.I

O pai/nai ou titor/a (no caso de que o deportista solicitante sexa menor a data 31 de decembro do 2018)

D./Dª. D.N.I

AUTORIZO

Á Deputación Provincial de Lugo a facerme  comunicacións a través do correo electrónico indicado na solicitude,
para o procedemento de concesión de bolsas para deportistas individuais da provincia de Lugo na anualidade
2019.

_________, _____  de ___________ de 2019

Asdo.: O interesado/a Asdo.: O pai/nai ou titor/a


