
                                                                 

XX CERTAME LITERARIO CONCELLO DE AMES (NARRATIVA E POESÍA)

FICHA DE PARTICIPACIÓN

TÍTULO DO TEXTO:

MODALIDADE: □ POESÍA   □ PROSA  //  CATEGORÍA :  □ 1ª    □ 2ª   □ 3ª

NOME E APELIDOS DO AUTOR/A:

PSEUDÓNIMO:                                              DNI:                                                       

IDADE:                                                           TELÉFONO(S):

ENDEREZO POSTAL:                                                

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DO   REPRESENTANTE   LEGAL   (cubrirase OBRIGATORIAMENTE no caso de que o/a 
autor/a sexa menor de idade) 

***A persoa representante constará como beneficiaria para os efectos tributarios no caso de recibir algún 
premio.

NOME E APELIDOS (nai, pai ou titor/a):

DNI:                                                           TELÉFONO(S):

ENDEREZO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

O/a interesado/a, no caso de ser maior de idade, ou o/a representante, se é o caso, nos termos do
previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das administracións
públicas, manifesta, baixo a súa responsabilidade que:
1. De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non está incursa
en ningún dos supostos que impidan obter a condición de beneficiario/a.
2. Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e coa seguridade social.
3. Comprometerse a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo
inherente ao procedemento.

Ademais, autoriza ao Concello de Ames a comprobar en calquera fase do procedemento que se
cumpren as condicións anteriores tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na
Tesourería Xeral da Seguridade Social (en caso de non autorizar, deberá achegar documentación
acreditativa das ditas condicións).

 ☐ SI    ☐ NON

___________________, ____ de ____________ de __________

SINATURA: 

Xunto con esta ficha, CUBERTA E ASINADA, debe achegarse a seguinte documentación:

INFORMACIÓN: normalizacion@concellodemaes.gal / tel. 662 377 215



                                                                 

PERSOAS MAIORES DE IDADE PERSOAS MENORES DE IDADE

• DNI do/a autor/a • DNI do/a autor/a
• DNI do/a representante legal 
• LIBRO  DE  FAMILIA ou,  se  é o  caso,

outra  documentación  que  acredite  a
representación legal.

INFORMACIÓN: normalizacion@concellodemaes.gal / tel. 662 377 215










