Subvención a deportitai individuaii
Concello de Bergondo

Ano 2022

Eitrada da Coruña, 12-15165 Bergondo-A Coruña

ANEXO 1: SOLICITUDE

Tlf:981 791 252 - cultura.deportei@bergondo.gal

Datos relatios aoo/ interesadooa
Apelidoi e nome

NIF

Data nacemento

Teléfono 1

Teléfono 2

NIF

Data nacemento

Teléfono 1

Teléfono 2

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

Código poital

Poboación

Concello

Datos relatios aoo/ representante
Apelidoi e nome

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

Código poital

Poboación

Concello

Medio preferente de noticación
Poital

(*) Correo electrónico

Telemátca (*)

SOLICITUDE:
IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA ( min. 20% e máx. 80% do preiupoito de gaitoi e, en todo
caio, un máximo de 750 €)

PRESUPOSTO ESTIMADO DE GASTOS (ten que coincidir coa iuma do gaito dai actvidadei para ai
que ie iolicita iubvención municipal)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Primeiro.- Que para o proxecto deportvo que ie preienta neita iubvención como deportita de
alto nivel:
a. Realizaránie oi ieguintei gaitoi: Estmación de gastos
Euros
Adquiiición de material non funxible (equipacióni deportvai, material deportvoo)
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Pago a adeitradorei, monitorei, fiioterapeutaio.
Gaitoi viaxei e dietai
Outroi (eipecifcar)

Total

b. Para o meimo proxecto, ie iolicitaron ou ie van a iolicitar ai ieguintei iubvencióni e /ou
patrocinioi, dentro do exercicio económico de 2022:
Organismo ó que se solicita a iubvención e/ou patrocinio Concedida Pendente
Euros
Subvención da Deputación (marcar o que proceda)
Subvención da Xunta (marcar o que proceda)
Outra iubvención (eipecifcar)
Patrocinio (Entdade patrocinadora eipecifcar)
Total
c. NON se solicitou ninguna outra subiención nin patrocineo (marcar cunha X):
Segundo.- Que o reiumo do hiitorial deportvo e o cadro de datos para a ialoración é o ieguinte,
tendo en conta:
1. Indicar oi reiultadoi deportvoi acadadoi no ano 2021 e/ou no ano 2022.
2. Só ie terá en conta oi reiultadoi acadadoi nunha categoría.
3. Categoría absoluta: e a categoría de idade na que ie deienvolva a competción deportva
de máii alto nivel da modalidade deportva, iendo xeralmente, aquela na que oi
deportitai cumpren 19 anoi no ieu primeiro ano natural na categoría.
4. Categoría preiia / absoluta: é aquela categoría de idade na que partcipan deportitai
que, xeralmente, cumpran 17 ou 18 anoi ó longo do ano natural no que ie celebran oi
campionatoi.
5. Categoría inferior a preiia absoluta: é categoría ofcialmente recoñecida de cada deporte
na que partcipen deportitai de categoría inferiorei á previa abioluta.
Categoría da
competción (marcar

DATOS PARA A VALORACIÓN
Categoría inferior á previa abioluta

cunha X o que correiponda) Categoría previa abioluta

Categoría abioluta
Licenza deportia

(marcar cunha X o que
correiponda)

Licenza nun club de Bergondo:

Si:
Non:
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Denominación do club de Bergondo:
Resultados deportios
preiistos acadar ou
acadados
(marcar cunha X o que
correiponda)

CAMPIONATOS

Posto Acadado ou que se
pretende acadar

ANO 2021

ANO 2022

Partcipación
Campionato autonómico

De 8.º a 4.º
De 1.º a 3º
Partcipación

Campionato de eipaña

De 8.º a 4.º
De 1.º a 3º
Partcipación

Campionato europeo

De 8.º a 4.º
De 1.º a 3º
Partcipación

Campionato do mundo

De 8.º a 4.º
De 1.º a 3º

Colaboración con
entdades

Co Concello de Bergondo

Nunha actvidade

(marcar cunha X o que correiponda)

Máii dunha actvidade
Con outras entdades

Nunha actvidade

(marcar cunha X o que correiponda)

Máii dunha actvidade

Plano económico

Coefciente de fnanciamento: cociente entre o importe da iubvención
iolicitada e o importe do preiupoito de gaitoi preientadoi
Eiforzo económico no inveitmento: gaitoi efectuadoi polo conxunto dai
actvidadei preientadai, forma de fnanciamento, e conta da meima
(diferenza gaitoi e ingreioi declaradoi/ total gaitoi declaradoi).

Terceiro.- Que coñece e acata incondicionalmente ai baiei da convocatoria. Que cumpre todoi oi
requiiitoi eiixidoi nai baiei para partcipar na preiente convocatoria.
Cuarto.- Que o iolicitante non eitá incurio en ningún doi iupoitoi que impiden obter a condición
de benefciario de iubvencióni por parte da Adminiitración Pública, recollidoi no artgo 13 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencióni; e artgo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
iubvencióni de Galicia.
Quinto.- Que o iolicitante encóntraie ó día nai iúai obrigai coa Axencia Tributaria (eitatal e
autonómica) e coa Seguridade Social.
Sexto.- Ai perioai iolicitantei aceptan a publicidade derivada da normatva correipondente á Ley
de iubvencióni e a Ley de taniparencia.
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AUTORIZACIÓN
Autorizo ao Concello de Bergondo a iolicitar datoi á axencia tributaria relatvoi ao cumprimento
dai iúai obrigai tributariai e a efectúar ai comprobacióni neceiariai no Padrón de Habitantei.
Non autorizo
DOCUMENTACIÓN ADXUNTA
Fotocopia do DNI e, no caio de ier neceiario, documento que acredite a repreientación legal.
Fotocopia da licenza federatva do ano 2022.
Certfcado acreditatvo ou nº do DOG ou BOE da condición de deportitai de alto nivel galego ou
nacional.
Certfcado da federación de eitar nalgún centro ou programa de tecnifcación autonómico ou nacional
no ano 2022.
Deberá preientarie un certfcado da federación iobre a partcipación en competcióni ofciaii,
aiiitencia a xornadai de tecnifcación, ou concentracióni de ielección autonómica e/ou nacional, no que ie
recolla: lugarei de competcióni/concentracióni, datai e reiultadoi acadadoi no ano 2021 e ou 2022.
Modelo 2: alta de datoi de terceiroi. Se xa ie preientou outroi ano, non teñen que preientala eite ano,
a non ier que haxa algún cambio.

DATA E SINATURA
Bergondo (A Coruña),

de

de 2022

Aido:
(*) No caio de indicar como medio de notfcación o telemátco, o Concello de Bergondo utlizará a plataforma Notfca.gal para ai iúai
comunicacióni electrónicai co intereiado, á que deberá de acceder para obter a notfcación, autorizando a que o concello, no caio de que non eitea
dado de alta, proceda á iúa alta. A plataforma Notfca.gal remitriá oi aviioi de poita a diipoiición dai notfcacióni ó correo electrónico que ie
indique na iolicitude. Só ie podera acceder á notfcación cun certfcado electrónico ou con Chave365.

De conformidade co eitablecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datoi Perioaii e garanta doi dereitoi dixitaii LOPDGDD), infórmaielle que oi datoi de carácter perioal
facilitadoi a travéi do preiente formulario, aií como a documentación achegada, ierán incorporadoi ao correipondente rexiitro de
actvidadei de tratamento do iervizo de DEPORTES á cal vaia dirixida a preiente iolicitude e cuxa fnalidade é a xeitón da
convocatoria pública de iubvencióni municipaii a deportitai individuaii do CONCELLO DE BERGONDO. Oi datoi ierán tratadoi de
maneira confdencial e ió ierán cedidoi a outrai entdadei cando ie cumpran ai eiixenciai eitablecidai na lexiilación vixente de
Protección de Datoi e para completar co fn para o que eitoi datoi foron recabadoi. Non ierán obxeto de traniferenciai
internacionaii. A preiente initancia fundamenta o tratamento doi datoi contdoi nela, no art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de
miiión realizada en intereie público ou exercicio de poderei públicoi” conferidoi a eite Concello e, oi datoi perioaii que noi
proporciona mediante eite documento, coniervaranie durante o prazo neceiario para o cumprimento dai obrigacióni legaii que
deriven do meimo. Ai perioai intereiadai, debidamente acreditadai, poderán exercitar oi dereitoi de acceio, rectfcación,
iupreiión e opoiición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ier obxecto de deciiióni automatzadai noi termoi
previitoi na precitada Lei, mediante comunicación eicrita 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 máii detallada iobre o
tratamento doi ieui datoi perioaii a travéi do correo dpd@bergondo.gal ou coniultando a Polítca de privacidade na páxina web do
Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/
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