Subvención a deportitai individuaii
Concello de Bergondo

Ano 2022

Eitrada da Coruña, 12-15165 Bergondo-A Coruña

ANEXO 3: XUSTIFICACIÓN

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 (*)

En cumprimento co eitablecido polai baiei da convocatoria de Subvencións a deportssas
individuais do Concello de Bergondo para o presense ano 2022, e unha vez aprobadai pola Xunta de
Goberno Local ai contai iniciaii a percibir por parte deite deportita, procédeie a preientar a
ieguinte documentación.
DECLARO:
1. Que ie realizou o proxecto.
2. Que oi gaitoi totaii deite proxecto deportvo aicenderon a un total de:
a. Realizaránie oi ieguintei gaitoi: Estimación de gastos
Adquiiición de material non funxible (equipacióni deportvai, material deportvoo)

1

Euros

Pago a adeitradorei, monitorei, fiioterapeutaio.
Gaitoi viaxei e dietai
Outroi (eipecifcar)

Total

b. Para o meimo proxecto, ie iolicitaron ai ieguintei iubvencióni e /ou patrocinioi, dentro do
exercicio económico de 2022:
Organisimo 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
3. Marcar o que proceda:
- Que non ie produciron variacióni reipecto ó anexo 1: SOLICITUDE
- Que se produciron iariacións respecto ó anexo 1: SOLICITUDE
Se é o caso, cubrir esta t/boa coas imodiicacións pertnentes:

Categoría da
coimpetción (marcar

DATOS PARA A VALORACIÓN
Categoría inferior á previa abioluta

cunha X o que
correiponda)

Categoría previa abioluta

Licenza deportia

Licenza nun club de Bergondo:

(marcar cunha X o que
correiponda)

Categoría abioluta
Si:
Non:
Denominación do club de Bergondo:

Resultados deportios
preiistos acadar ou
acadados

Posto Acadado ou que se
pretende acadar

CAMPIONATOS
Campionato autonómico

Partcipación
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ANO 2022

(marcar cunha X o que
correiponda)

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 econóimico

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).

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA
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 2022.
Certfcado da federación de eitar nalgún centro ou programa de tecnifcación autonómico ou
nacional, eipecifcando o enderezo do centro de tecnifcación.
Cargo bancario ou acreditación inequívoca do pagamento tanto dai facturai como doi reciboi
ou nóminai.
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Certfcado da federación onde ie acredite que a federación recibiu por parte do intereiado a
cantdade que correiponda, por gaitoi de licenza federatva, gaitoi de inicricióni en competcióni,
federación, etc. Eite certfcado debe vir con conceptoi e gaitoi deiagregadoi.
Certfcado acreditatvo ou nº do DOG ou BOE da condición de deportitai de alto nivel galego
ou nacional.
A publicidade onde fgure que o Concello de Bergondo iubvenciona o proxecto deportvo como
deportita individual (fotoi, prenia, vídeo, publicacióni en redei iociaii...).
Que ie achega reportaxe fotográfco do proxecto realzado como deportita individual.
Facturai ou demaii documentoi de valor probatorio equivalente con validez no tráfco xurídico
mercantl ou con efcacia adminiitratva, noi termoi eitablecidoi legalmente. Xuntaraie ademaii
cargo bancario ou acreditación inequívoca do pagamento tanto dai facturai como doi reciboi ou
nóminai.
ANEXO 4: RELACIÓN DE DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DOS GASTOS REALIZADOS

E, de ier o caio:
ANEXO 5:GASTOS DE VIAXES E DIETAS
ANEXO 6: RECIBI

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 trataimento, 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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