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INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRAMITAR A SOLICITUDE 

 
 
OBXECTO DAS SUBVENCIÓNS  

• O desenvolvemento de actividades deportivas. 

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES  

• Clubs e SAD’s: serán subvencionables os gastos derivados da súa participación en competicións de carácter oficial.  

• Agrupacións Deportivas Escolares: gastos acometidos pola participación na campaña do deporte escolar da Secretaría Xeral 
para o Deporte –programa Xogade–. 

Os gastos a xustificar corresponderán ao período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016. 

QUÉN PODE SOLICITAR 

• Os clubs deportivos, SAD’s e as agrupacións deportivas escolares de Galicia, inscritos, en todos os casos, no Rexistro de 
Asociacións Deportivas e Deportistas da Secretaría Xeral para o Deporte.  

•  É necesario que a entidade estea dada de alta como xestor externo nas aplicacións tecnolóxicas de  “promoción dunha vida 
activa e saudable” vinculadas co Plan Galicia Saudable da Xunta de Galicia: 

• As entidades solicitantes deberán ter adaptados os seus estatutos en base á Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, 
tendo como prazo límite o momento da xustificación da subvención concedida. 

PRAZO DE SOLICITUDES 

• Do 15 de decembro de 2016 ao 16 de xaneiro de 2017. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

• Formulario de solicitude (anexo I). 
• Copia do DNI do representante da entidade no caso de non autorizar a consulta dos datos de identidade. 
• Copia do NIF da entidade no caso de denegar a súa consulta. 
• Se é o caso: 

-  Declaración de adhesión ao manifesto pola igualdade no deporte (anexo II). 
-  Certificado acreditativo de muller en cargo de presidenta, vicepresidenta ou secretaria xeral da entidade (anexo III).  
-  Certificado correspondente á actividade “Coñece o meu club-Programa XOGADE” (expedido polo secretario do centro 

educativo onde se desenvolveu). 
-  Acreditación de representación legal da entidade (no caso de que non sexa o presidente quen presente e asine a solicitude 

e demais documentación). 

FORMA DE PRESENTACIÓN E LUGAR  

Hai dúas opcións de presentar as solicitudes: 
 

• Presentación por vía electrónica:  poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidas pola 
sede electrónica da Xunta de Galicia. 

 

• Presentación en formato papel / presencial:  unha vez cuberta e impresa a documentación, presentaranse/dirixiranse, xunto 
co resto de documentación (de ser o caso), aos Servizos Provinciais da Secretaría Xeral para o Deporte: 

- S.P. A Coruña: Praza de Agustín Díaz, 1. 15008 A Coruña (Tfno.: 881 960769 - Fax: 881 960774). 
- S.P. Lugo: Ronda da Muralla, 70 - 1ª planta. 27071 Lugo (Tfno.: 982 294568 - Fax: 982 294565). 
- S.P. Ourense: Avda. de La Habana, 79 - 4ª planta. 32004 Ourense (Tfno.: 988 386 050  - Fax: 988 386051). 
- Vigo (Sección de Promoción Deportiva): Fotógrafo Luis Ksado, 17. 36209 Vigo (Tfno.: 886 218282 - Fax: 986 803924). 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O SOLICITANTE  

• Datos deportivos  que a Secretaría Xeral para o Deporte solicitará ás Federacións sobre cada unha da solicitudes para 
proceder á súa valoración: Ver artigo 6.4. das bases reguladoras. 

• Criterios de valoración e baremo:  Ver artigo 7 das bases reguladoras. 
• Puntuación mínima para ser beneficiario:  deberase obter un mínimo de 5 puntos (3 no casos do deporte adaptado). 
• Pagamento da subvención:  quen resulte beneficiario, deberá solicitar o pagamento e achegar a documentación xustificativa 

nun prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG da resolución das axudas concedidas. 
• Documentación  a presentar polas entidades que resulten beneficiarias: Ver artigo 10 da convocatoria. 
• Gastos  subvencionables:  Ver artigo 14 das bases reguladoras. 
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SOBRE A INSTRUCIÓN DO PROCEDEMENTO E A RESOLUCIÓN DAS SUBVENCIÓNS 

Tódalas entidades solicitantes serán informadas vía correo electrónico de todo o que suceda ao longo da instrución 
do procedemento. Recórdese a importancia de escribir correctamente o e-mail de contacto na solicitude, así como de 
que sexa válido durante todo o período que dura a instrución. 

As actuacións básicas a levar a cabo pola Secretaría Xeral para o Deporte dende a convocatoria das subvencións 
ata a súa resolución definitiva son: 

1º.- Publicación no DOG da convocatoria (1 mes de prazo para presentar solicitudes). 

2º.- Rematado o prazo de solicitudes e, unha vez revisadas estas, publicarase no DOG a relación de solicitudes 
admitidas, as excluídas e as que están pendentes de achegar algunha documentación (10 días de prazo para 
subsanar erros ou achegar documentación). 

3º.- Unha ve elaborada a lista definitiva de solicitudes admitidas, a Secretaría Xeral para o Deporte remitiráselle ás 
federacións a relación de solicitudes vinculadas ao seu deporte, para que certifiquen os datos deportivos que serán 
obxecto de valoración, de cada unha das solicitudes (resultados, nivel da competición, licenzas, etc., relativos á 
última tempada rematada -201516 ou 2016-). As federacións disporán de 15 días para achegar estes datos. 

4º.- Recibidas e revisadas as certificacións das federacións, publicaranse os datos na Web da Secretaría Xeral para 
o Deporte, de cada unha das entidades solicitantes (10 días de prazo para presentar alegacións aos datos, no caso 
de que o solicitante non estea de acordo). 

5º.- Rematado o prazo de alegacións aos datos deportivos, estas serán remitidas á correspondente federación para 
a súa revisión, e, no seu caso, modificación (as federacións disporán de 3 días de prazo para a súa 
revisión/modificación). 

6º.- Recibidas as modificacións e actualizados os novos datos, procederase á valoración definitiva das solicitudes e 
á publicación no DOG da listaxe coas subvencións concedidas, as denegadas por non acadar a puntuación mínima e 
as solicitudes excluídas.  

 

 
 

 


