ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR952A

SOLICITUDE

BOLSAS DE TECNIFICACIÓN E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CENTRO GALEGO DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por cualquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA SOLICITUDE
FEDERACIÓN DEPORTIVA GALEGA DE
SOLICITA PARA O CURSO 2016/17
GRUPO DE TECNIFICACIÓN

GRUPO DE RENDEMENTO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que acepta as bases da convocatoria de subvención establecidas na resolución.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Solicitantes das instalacións do CGTD en Pontevedra
Anexo II: proxecto de tecnificación e/ou rendemento para o curso 2016/17.
Anexo III: proposta equipo técnico.
Anexo IV: persoa adestradora responsable da sección deportiva: declaración de coñecemento das súas funcións e declaración de non
encontrarse en situación de incompatibilidade.
Anexo V: persoa adestradora responsable de grupo: declaración de coñecemento das súas funcións.
Anexo VI: valoración das persoas deportistas.
Documentación requerida no anexo III das bases da convocatoria.
Solicitantes das instalacións do CGTD en Vilagarcia de Arousa
Anexo II: proxecto de tecnificación e/ou rendemento para o curso 2016/17.
Anexo III: propuesta equipo técnico.
Anexo VI: valoración das persoas deportistas.
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral para o Deporte, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
secretaria.deporte@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de ____ pola que pola que se convocan as bolsas de Tecnificación e Rendemento deportivo no Centro Galego de
Tecnificación Deportiva para a tempada 2016/17.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II

PROXECTO DE TECNIFICACIÓN OU/E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CGTD PARA O CURSO 2016/17
1. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
FEDERACIÓN DEPORTIVA GALEGA DE

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por cualquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

INDICE DO PROXECTO DEPORTIVO
1. Equipo técnico: propostas de persoa adestradora responsable da sección deportiva e as persoas adestradoras responsables de grupo.
2. Obxectivos xerais do programa de tecnificación e/ou rendemento.
3. Criterios metodolóxicos xerais.
4. Temporalización do curso.
5. Competicións de referencia no 2016.
6. Competicións de referencia no 2017.
7. Indicadores de rendemento deportivo na elite da modalidade, ordenados de maior a menor importancia.
8. Escalas de puntuación empregadas para a valoración dos indicadores de rendemento deportivo na elite, para idades de tecnificación
deportiva.
9. Relación completa das solicitudes recibidas
10. Relación, por orde de preferencia, de persoas deportistas propostas para o curso 2016/17. Reflectir tanto as que renovan praza como as
novas incorporacións.
11. Aportación directa da Federación Española correspondente ao programa de tecnificación e/ou rendemento do Centro.
12. Outra información de interese (resumo do plan de tecnificación da federación deportiva, convenios subscritos con outras federacións, etc.).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

PROPOSTA EQUIPO TÉCNICO
DATOS DA PERSOA ADESTRADORA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATA NACEMENTO

TITULACIÓN ACADÉMICA / DEPORTIVA

FORMACIÓN DEPORTIVA / FEDERATIVA

ANOS EXERCENDO COMO PERSOA ADESTRADORA

CARGO QUE OCUPA NO GRUPO DE ADESTRAMENTO (punto 1 do índice do proxecto deportivo do anexo II: equipo técnico)

CINCO MELLORES RESULTADOS EXERCENDO COMO PERSOA ADESTRADORA
1.
2.
3.
4.
5.

A PERSOA ADESTRADORA DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
ACHEGAR A SIGUINTE DOCUMENTACIÓN SÓ NO CASO DE NOVA INCORPORACIÓN
Certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais (no caso de non autorizar a súa consulta).
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Certificado da federación deportiva que acredite un mínimo de tres anos de
experiencia, se é o caso.
Documento que indique o tipo de relación laboral prevista.
Titulación: Licenciado ou Grado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte,
ou título de Técnico Deportivo Superior, nestos dous casos só no caso de non
autorizar a súa consulta, ou Adestrador Deportivo de Nivel III ou equivalente
da modalidade deportiva correspondente.
Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.

ANEXO III
(continuación)

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos de verificación de títulos oficiais universitarios que constan en poder do
Ministerio de Educación, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos de verificación de títulos oficiais non universitarios que constan en poder do
Ministerio de Educación, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Secretaría Xeral para o Deporte para consultar os datos de consulta de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais que
constan en poder do Ministerio de Xustiza, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral para o Deporte, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
secretaria.deporte@xunta.gal

SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA

SINATURA DO PRESIDENTE DA FEDERACIÓN GALEGA DE

Lugar e data

Lugar e data

,

de

de

,

de

de

ANEXO IV

PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DA SECCIÓN DEPORTIVA: DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DAS SÚAS FUNCIÓNS E
DECLARACIÓN DE NON ESTAR EN SITUACIÓN DE INCOMPATIBILIDADE
FUNCIÓNS DA PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE
Coordinar aos adestradores responsables dos grupos de adestramento da súa sección.
Informar á Dirección do CGTD de todo o que teña que ver coa súa sección.
Elaborar o programa de adestramento para o curso, indicando obxectivos, contidos, metodoloxía, sistemas de avaliación, horarios de
adestramento e calendario de competicións.
Programar e supervisar os adestramentos dos deportistas.
Avaliar o proceso de adestramento e o seu resultado.
Recomendar a renovación ou non renovación dun deportista.
Contribuír a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto e valores.
Titoría, orientación, dirección e apoio ás persoas deportistas durante o tempo dedicado ao adestramento e sempre con atención persoal no
marco horario establecido.
En relación ás persoas deportistas do grupo de tecnificación: Informar á familia e as persoas titoras do Centro sobre as ausencias á clase e/ou
aos servizos de residencia, como consecuencia da participación das persoas deportistas en competicións deportivas incluídas na programación
xeral anual.
Elaborar a avaliación deportiva trimestral e a memoria deportiva anual.
Aceptar as normas do Regulamento de Réxime Interno do Centro.
Manter actualizado o inventario do material do CGTD.
Responsabilizarse do almacenamento, bo uso e control do material do CGTD.

D./Dna.
a persoa adestradora responsable da sección deportiva da Federación Galega de

DECLARO
Coñecer e aceptar todas as funcións xerais encomendadas como persoa adestradora responsable da sección deportiva no curso 2016/17
Que non desempeño posto ou actividade algunha no sector público nin realizou actividades privadas incompatibles ou que requiran
recoñecemento de compatibilidade. Declaro tamén que non recibo pensión de xubilación, retiro ou orfandade por dereitos pasivos ou por
calquera réxime da Seguridade Social público e obrigatorio.

SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA

Lugar e data

,

de

de

ANEXO V

PERSOA ADESTRADORA RESPONSABLE DE GRUPO: DECLARACIÓN DE COÑECEMENTO DAS SÚAS FUNCIÓNS

Programar e supervisar os adestramentos das persoas deportistas ao seu cargo.
Avaliar o proceso de adestramento e o resultado das persoas deportistas baixo a súa responsabilidade.
Informar ao técnico responsable da sección deportiva de todo o que teña que ver cos seus deportistas e coa súa función como técnico
responsable dun grupo de adestramento.
Contribuír a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto e valores.
Titoría, orientación, dirección e apoio ás persoas deportistas durante o tempo dedicado ao adestramento e sempre con atención persoal no
marco horario establecido.
En relación ás persoas deportistas do grupo de tecnificación: Informar á familia e ao responsable da sección deportiva das competicións,
concentracións, etc. nas que van a participar os seus deportistas.
Aceptar as normas do Regulamento de Réxime Interno do Centro.

D./Dna.
membro do equipo técnico do grupo de adestramento da Federación Galega de
desenvolvendo as funcións de

DECLARO
coñecer e aceptar todas as funcións xerais encomendadas como persoa adestradora responsable dun grupo de adestramento no curso 2016/17.

SINATURA DA PERSOA ADESTRADORA

Lugar e data

,

de

de

ANEXO VI

VALORACIÓN TÉCNICA DOS DEPORTISTAS
(é obrigatorio cubrir tódolos apartados)
GRUPO (tecnificación ou rendemento)

1. DATOS PERSOAIS
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE NACEMENTO

LUGAR DE NACEMENTO

TIPO DE VÍA
CP

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

NIF

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDOS REALIZADOS NO CURSO 2015/16

NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE EN XUÑO DE 2016
(cubrir só si aprobou todo)

SÓ PARA O GRUPO DE TECNIFICACIÓN
PROMOCIONA EN XUÑO DE 2016
SI

NON

INDICAR Nº DE SUSPENSOS

SÓ PARA O GRUPO DE RENDEMENTO
TIPO DE PRAZA SOLICITADA

ESTUDOS A REALIZAR NO CURSO 2016/17
CATEGORÍA NA QUE COMPITIEU NA ACTUAL TEMPADA

CLUB TEMPADA 2015/16
CLUB TEMPADA 2016/17

Nota: no caso das persoas deportistas de nova incorporación pertencentes ao grupo de tecnificación, a federación debe achegar a este anexo,
copia do boletín de notas de xuño de 2016 ou ben copia do certificado académico do deportista.

2. RESULTADOS NAS PROBAS DE RENDEMENTO REFLEXADAS NO PUNTO 7 DO PROYECTO DEPORTIVO
INDICADOR

PROBA-TEST ASOCIADA

DATA

RESULTADO

VALORACIÓN

(1)

1º
2º
3º
4º
5º
(1)

Ver escala de 1 a 5 do proxecto deportivo (anexo II, punto 8)

3. TRES MELLORES RESULTADOS NAS COMPETICIÓNS DE REFERENCIA (anos 2015/16), según o recollido no artígo 11 desta
convocatoria
*obrigatorio cubrir tódalas columnas
RESULTADO

ÁMBITO AUTONÓMICO
CAMPIONATO GALEGO

CATEGORÍA

DATA

MODALIDADE

POSTO

MARCA

ANEXO VI
(continuación)

3. TRES MELLORES RESULTADOS NAS COMPETICIÓNS DE REFERENCIA (anos 2015/16), según o recollido no artigo 11 desta
convocatoria (continuación)
*obrigatorio cubrir tódalas columnas
RESULTADO

ÁMBITO NACIONAL
CAMPIONATO DE ESPAÑA

CATEGORÍA

DATA

MODALIDADE

CATEGORÍA

MARCA

RESULTADO

ÁMBITO INTERNACIONAL: COA SELECCIÓN ESPAÑOLA
CAMPIONATO

POSTO

DATA

MODALIDADE

POSTO

MARCA

4. POSTO NA CLASIFICACIÓN NACIONAL TEMPADA 2015/16 (para grupo de rendemento)

5. POSÚE A CONDICIÓN DE DGAN
SI

NON

6. POSÚE A CONDICIÓN DE DAN
SI

NON

7. ESTÁ INCLUÍDO NALGÚN PROGRAMA DE AXUDA Á PERSOA DEPORTISTA OLÍMPICA OU PARALÍMPICA (indicar cal)

8. OS DATOS DAS PERSOAS DEPORTISTAS PROPOSTAS NO GRUPO DE RENDEMENTO DEBERÁN ESTAR XUSTIFICADOS POLAS
RESPECTIVAS FEDERACIÓNS.
para o curso 2016/17 (tecnificación ou rendemento).

Propoño esta persoa deportista para formar parte do grupo de

Persoa adestradora responsable do grupo de adestramento da Federación Galega de
Firma:

Lugar e data

,

de

de

