
            Subvención a depor stas individuais
Concello de Bergondo

                     Ano 2021
Estrada da Coruña, 12-15165 Bergondo-A Coruña

               Tlf:981 791 252 -  cultura.deportes@bergondo.gal      ANEXO 1: SOLICITUDE

Datos rela vos ao/á interesado/a

Apelidos e nome NIF Data nacemento

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Num.;Portal;Escaleira;Andar;Porta

Código postal Poboación Concello Teléfono 1 Teléfono 2

Datos rela vos ao/á representante

Apelidos e nome NIF Data nacemento

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Num.;Portal;Ecaleira;Andar;Porta

Código postal Poboación Concello Teléfono 1 Teléfono 2

Medio preferente de no ficación (*) Correo electrónico

  Postal              Telemá ca (*)      

SOLICITUDE:

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA ( min. 20% e máx. 80% do presuposto de gastos e, en todo
caso, un máximo de 750 €)

PRESUPOSTO ESTIMADO DE GASTOS (ten que coincidir coa suma do gasto das ac vidades para as
que se solicita subvención municipal)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Primeiro.- Que para o proxecto depor vo que se presenta nesta subvención como depor sta de
alto nivel:
a. Realizaránse os seguintes gastos: Es mación de gastos Euros

Adquisición de material non funxible (equipacións depor vas, material depor vo…)
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Pago a adestradores, monitores, fisioterapeutas….

Gastos viaxes e dietas

Outros (especificar)  

Total

b. Para o mesmo proxecto, se solicitaron ou se van a solicitar as seguintes subvencións e /ou 
patrocinios, dentro do exercicio económico de 2021:
Organismo ó que se solicita a subvención e/ou patrocinio Concedida Pendente Euros

Subvención da Deputación (marcar o que proceda)

Subvención da Xunta (marcar o que proceda)

Outra subvención (especificar)

Patrocinio (En dade patrocinadora especificar)

Total  

c. NON se solicitou ninguna outra subvención nin patrocineo (marcar cunha X): 

DATOS PARA A VALORACIÓN
Categoría da 
compe ción (marcar 
cunha X o que corresponda)

Categoría inferior á previa absoluta

Categoría previa absoluta

Categoría absoluta

Licenza depor va
(marcar cunha X o que 
corresponda)

Licenza nun club de Bergondo: Si:

Non: 
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Segundo.- Que o resumo do historial depor vo e o cadro de datos para a valoración é o seguinte, 
tendo en conta:

1. Indicar os resultados depor vos acadados no ano  2020 e/ou no ano 2021. 
2. Só se terá en conta os resultados acadados nunha categoría. 
3. Categoría absoluta: e a categoría de idade na que se desenvolva a compe ción depor va 

de máis alto nivel da modalidade depor va, sendo xeralmente, aquela na que os 
depor stas cumpren 19 anos no seu primeiro ano natural  na categoría.

4. Categoría previa á absoluta: é aquela categoría de idade na que par cipan depor stas 
que, xeralmente, cumpran 17 ou 18 anos ó longo do ano natural no que se celebran os 
campionatos.

5. Categoría inferior a previa absoluta: é categoría oficialmente recoñecida de cada deporte 
na que par cipen depor stas de categoría inferiores á previa absoluta.



Denominación do club de Bergondo:
Resultados depor vos
previstos acadar ou 
acadados

(marcar cunha X o que 
corresponda)

CAMPIONATOS 
Posto Acadado ou que se

pretende acadar
ANO 2020  ANO 2021

Campionato autonómico

Par cipación

De 8.º a 4.º 

De 1.º a 3º

Campionato de españa

Par cipación

De 8.º a 4.º 

De 1.º a 3º

Campionato europeo

Par cipación

De 8.º a 4.º 

De 1.º a 3º

Campionato do mundo

Par cipación

De 8.º a 4.º 

De 1.º a 3º

Colaboración con 
en dades

Co Concello de Bergondo
(marcar cunha X o que corresponda)

Nunha ac vidade

Máis dunha ac vidade

Con outras en dades
(marcar cunha X o que corresponda)

Nunha ac vidade

Máis dunha ac vidade

Plano económico Coeficiente de financiamento: cociente entre o importe da subvención 
solicitada e o importe do presuposto de gastos presentados
Esforzo económico no inves mento: gastos efectuados polo conxunto das 
ac vidades presentadas, forma de financiamento, e con a da mesma 
(diferenza gastos e ingresos declarados/ total gastos declarados).

Terceiro.- Que coñece e acata incondicionalmente as bases da convocatoria. Que cumpre todos os
requisitos esixidos nas bases para par cipar na presente convocatoria.

Cuarto.- Que o solicitante non está incurso en ningún dos supostos que impiden obter a condición
de beneficiario de subvencións por parte da Administración Pública, recollidos no ar go 13 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións; e ar go 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

Quinto.- Que  o  solicitante  encóntrase  ó  día  nas  súas  obrigas  coa  Axencia  Tributaria  (estatal  e
autonómica) e coa Seguridade Social.

Sexto.- As persoas solicitantes aceptan a publicidade derivada da norma va correspondente á Ley
de subvencións e a Ley de tansparencia.
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AUTORIZACIÓN

Autorizo ao Concello de Bergondo a solicitar datos á axencia tributaria rela vos ao cumprimento 
das súas obrigas tributarias e a efectúar as comprobacións necesarias no Padrón de Habitantes.

Non autorizo

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

Fotocopia do DNI e, no caso de ser necesario, documento que acredite a representación legal.

 Fotocopia da licenza federa va do ano 2021.

Cer ficado acredita vo  ou nº do DOG ou BOE da condición  de depor stas de  alto nivel  galego ou

nacional.

Cer ficado da federación de estar nalgún centro ou programa de tecnificación autonómico ou nacional

no ano 2021.

 Deberá  presentarse  un  cer ficado  da  federación  sobre  a  par cipación  en  compe cións  oficiais,

asistencia a xornadas de tecnificación, ou concentracións de selección autonómica e/ou nacional, no que se
recolla: lugares de compe cións/concentracións, datas e resultados acadados no ano 2020 e ou 2021.

Modelo 2: alta de datos de terceiros. Se xa se presentou outros ano, non teñen que presentala este ano,

a non ser que haxa algún cambio.

DATA E SINATURA

Bergondo (A Coruña),    de   de 2021

Asdo: 
(*)  No  caso  de  indicar  como  medio  de  no ficación  o  telemá co,  o  Concello  de  Bergondo  u lizará  a  plataforma  No fica.gal  para  as  súas
comunicacións electrónicas co interesado, á que deberá de acceder para obter a no ficación, autorizando a que o concello, no caso de que non estea
dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma No fica.gal remitriá os avisos de posta a disposición das no ficacións ó correo electrónico que se
indique na solicitude. Só se podera acceder á no ficación cun cer ficado electrónico ou con Chave365.

De  conformidade  co  establecido  polo  Regulamento  (UE)  2016/679  do  Parlamento  Europeo  e  a  Lei  Orgánica  3/2018,  do  5  de
decembro, de Protección de Datos Persoais e garan a dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal
facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de
ac vidades de  tratamento  do  servizo  de  DEPORTES  á  cal  vaia  dirixida  a  presente  solicitude  e  cuxa  finalidade  é  a  xes ón da
convocatoria pública de subvencións municipais a depor stas individuais do CONCELLO DE BERGONDO. Os datos serán tratados de
maneira confidencial e só serán cedidos a outras en dades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de
Protección  de  Datos  e  para  completar  co  fin  para  o  que  estos  datos  foron  recabados.  Non  serán  obxeto  de  transferencias
internacionais. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos con dos nela, no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de
misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos” conferidos a este Concello e, os datos persoais que nos
proporciona mediante este documento, conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que
deriven  do  mesmo.  As  persoas  interesadas,  debidamente  acreditadas,  poderán  exercitar  os  dereitos  de  acceso,  rec ficación,
supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automa zadas nos termos
previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento, o Concello de Bergondo, con CIF
P1500800F,  e   dirección en  Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña).  Pode obter información máis detallada sobre o
tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Polí ca de privacidade na páxina web do
Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/ 
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