EXPEDIENTE 3022/2021

1. OBXECTO DA SUBVENCIÓN.
A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento de concesión de
subvencións municipais por concorrencia competitiva, respectando os principios de
publicidade, libre concorrencia e igualdade, para a realización de actividades de
utilidade pública e de interese social, para a promoción e consecución de fins de
interese público de competencia local e para a axuda ou promoción en determinados
ámbitos, en concreto:
-Colaborar cos deportistas individuais ou por parellas na práctica deportiva para
facilitar a súa participación nas diversas competicións, co obxecto de axudar a
sufragar os diversos gastos de desprazamento, material e outros dos deportistas
guardeses máis destacados.
As actividades subvencionadas deberán realizarse durante o ano 2021.
2.- MARCO NORMATIVO.
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral
de subvencións.
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de
subvencións de Galicia.
Ordenanza Xeral Reguladora das Subvencións do Concello da Guarda ( BOP nº 204
de 22 de outubro de 2021).
3. BENEFICIARIOS.
Poderán obter a condición de beneficiarios das subvencións obxecto das presentes
bases os deportistas individuais que cumpran coas condicións e requisitos seguintes:
a. Practicar un deporte federado.
b. Estar inscrito no Padrón Municipal, dende o primeiro día do período subvencionable
a ter en conta pola convocatoria.
c. Dispoñer de licenza deportiva vixente ao menos dende o primeiro día do período
subvencionable a ter en conta pola convocatoria.
d.- Que non teñan pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo
Concello da Guarda.
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BASES ESPECIFICAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS NO CONCELLO DA GUARDA EXERCICIO 2021.

e.- Que estean ó corrente das obrigas tributarias.
4. FINANCIAMENTO. CONTÍA DA SUBVENCIÓN.
O crédito orzamentario que financia esta convocatoria é o consignado na partida
34102 48000 do Orzamento en vigor, ata un importe total de 3.000 €. O importe das
subvencións outorgadas non poderá ser de tal contía que, illada ou en conxunto con
subvencións ou axudas de outras Administracións Públicas ou de outros Entes
Públicos ou privados, supere o custo total da actividade a desenvolver polo
beneficiario. En ningún caso o custo dos bens ou actividades subvencionados, poderá
ser superior ó valor de mercado.
A contía da subvención non poderá exceder, en ningún caso, do custe da actividade á
que se aplique, incluíndo no cálculo todas as subvencións percibidas polo beneficiario
para a mesma finalidade, tanto de entes públicos coma privados, así como as achegas
dos participantes nas actividades.
O importe máximo a percibir por cada entidade ou destinatario será o especificado
na base sétima.
5. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. FORMA DE PRESENTACIÓN.
As entidades e persoas interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de 30
días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia.

De xeito presencial (únicamente persoas físicas) As persoas interesadas poderán
presentar a súa solicitude no modelo oficial, acompañada da documentación esixida e
debidamente cuberta e asinada, no Rexistro Xeral do Concello da Guarda ou por
calquera dos medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
De xeito telemático: as persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude por
medios telemáticos a través da sede electrónica do Concello da Guarda
(www.aguarda.sedelectronica.gal.)
Se as persoas solicitantes non reuniran os requisitos esixidos nestas bases e
convocatoria e no resto da normativa de aplicación, requiriráselle para que emenden
as deficiencias en quince días hábiles, con indicación expresa de se non o fixese,
teráselle por desistido na súa solicitude despois da correspondente resolución,
dacordo co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común.
6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE.
As solicitudes formalizaranse nos modelos normalizados, achegando ademais a
seguinte documentación:
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As solicitudes poderán presentarse:

a).- Solicitude segundo o modelo oficial, debidamente cuberto.(Anexo I)
b) Fotocopia do DNI ou do pasaporte ( en caso de cidadáns de países da Unión
Europea), ou da tarxeta de residente en vigor ( no caso doutras nacionalidades). No
caso dos menores de idade, axuntarase tamén a fotocopia do DNI da nai ou pai ou
titor legal e fotocopia do libro de familia.
c) Certificado de empadroamento no Concello da Guarda.
d) Certificado da federación correspondente, no que se indique a clasificación obtida
polo solicitante nos campionatos indicados na convocatoria, e número de licencia en
vigor.
e) Certificado da Federación no que se indique que o solicitante non está cumprindo
sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa, en materia deportiva,
cualificada como grave ou moi grave.
f) - Declaración responsable (Anexo II)
g)- Declaración de outras axudas (Anexo III)
A información, descarga de instancias e tramitación electrónica da presente
convocatoria está dispoñible na páxina oficial da Sede Electrónica do Concello da
Guarda.(www.aguarda.sedelectronica.gal.)
7.—CRITERIOS PARA A CONCESIÓN.

800€

600€

500€

250€

Grupo
A
Grupo
B
Grupo
C
Grupo
D

PODIO CTO MUNDO
ABSOLUTO
10 puntos
PODIO CTO EUROPA
ABSOLUTO

PARTICIPACIÓN CTO
MUNDO ABSOLUTO

PODIO CTO EUROPA
NON ABSOLUTO

9 puntos

8 puntos

7 puntos

PODIO CTO DE
ESPAÑA ABSOLUTO

PARTICIPACIÓN CTO
EUROPA ABSOLUTO

PODIO CTO DE ESPAÑA
NON ABSOLUTO

6 puntos

5 puntos

4 puntos

PODIO CTO GALEGO
ABSOLUTO

PARTICIPACIÓN CTO
ESPAÑA ABSOLUTO

PODIO CTO GALEGO
NON ABSOLUTO

3 puntos

2 puntos

1 punto

As axudas non son acumulativas, valorándose para a súa concesión os méritos de
maior rango no cadro de baremación.
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Os criterios para a concesión das axudas serán os seguintes:

As cantidades que figuran ao lado de cada grupo é a cantidade máxima que se
outorgaría nese grupo a cada deportista individual.
Valorarase o número de deportistas e de países participantes no campionato. A
comisión de valoración poderá invalidar un campionato no caso de considerar este
número insuficiente, dependendo das características do deporte e de se existen fases
previas.
A valoración final obtida por cada solicitante será o resultado de aplicar as puntuacións
fixadas no cadro anterior. En caso de empate de puntuacións, e no suposto de que
puidera esgotarse o crédito consignado, o criterio para o outorgamento da subvención
será o de orde de presentación no Rexistro de Entrada municipal da documentación
completa pola persoa solicitante, ata esgotarse o crédito previsto na partida
orzamentaria sinalada na base 4.
8.—XUSTIFICACIÓN.
As persoas beneficiarias da subvención do Concello da Guarda deberán xustificar a
execución das actividades para as que solicitaron a subvención no prazo de DEZ DÍAS
HÁBILES a contar dende a notificación de concesión da subvención.
No caso de que se xustifique un gasto inferior ó orzamento inicial das actividades
presentado coa solicitude, se poderá revisar a axuda concedida, tendo en conta as
actividades realmente realizadas.
Deberase acompañar a seguinte documentación:
1.- Solicitude de pagamento (Anexo VI)

3.- Declaración responsable
subvención(Anexo VII).

do

cumprimento

da

finalidade

obxecto

da

4 -As facturas ou outros documentos acreditativos do gasto efectuado (nómina, cotas
á Seguridade Social e demais documentos de valor probatorio equivalente e con
validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa correspondente) por
importe igual ou superior ao do importe da subvención concedida.
6. -Documento acreditativo do pago de ditos gastos deberá ser transferencia bancaria
se é de 150 euros ou máis.
7. -Certificado bancario da titularidade da conta bancaria para realizar o pago.
O informe de non ter débedas pendentes co Concello da Guarda se aportará de oficio
polo Concello.
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2. -Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións do artigo 13 da Lei
xeral de subvencións e declaración doutras axudas solicitadas ou concedidas (Anexo
II), se cambiase algún dos datos do anexo.

De non se presentar a xustificación dentro do prazo establecido nas bases específicas,
entenderase que se desiste da petición realizada. Así mesmo, se se estimase que a
xustificación presentada é insuficiente, o concello requirirá á persoa solicitante para
que, no prazo de 10 días naturais, proceda a emendar os defectos apreciados. O feito
de que transcorra este prazo sen que se produza a emenda requirida ocasionará a
revogación da subvención e, en consecuencia, a falta de pagamento da mesma.
A Alcaldía
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I
CONVOCATORIA PARA A
DEPORTISTAS INDIVIDUAIS.

CONCESIÓN

DE

AXUDAS

NO

CONCELLO

DA

GUARDA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DNI:

NOME:

CIF:

RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO

LOCALIDADE

TELÉFONO

e-mail

C.P.

Nº CONTA COTIZACIÓN S.S.

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL OU APODERADO/A
NOME A APELIDOS

TELÉFONO

e-mail

PERSOA DE CONTACTO PARA ACLARACIÓNS SOBRE A SOLICITUDE
NOME A APELIDOS

TELÉFONO

e-mail

DOMICILIO

LOCALIDADE

CP

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUDE

DNI da persoa solicitante.


DNI do representante (no seu caso).



Poder do representante e da que presenta a solicitude no caso de non ser a mesma persoa.



Certificado de empadroamento



Acreditación licencia federativa

 Certificado da federación correspondente, no que se indique a clasificación
 Certificado da Federación no que se indique que o solicitante non está cumprindo sanción
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DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non cubrir se e o mesmo do solicitante)

A persoa abaixo asinante, presenta esta solicitude, perante o concello da Guarda, asumindo a
totalidade da regulación aplicable á presente convocatoria con todas as obrigas que da mesma se
deriven, o tempo que declara, a veracidade dos datos nela citados.
No nome da entidade solicitante e como representante da mesma, acepto a subvención no caso
de ser concedida e nos términos nos que se me conceda.

A Guarda, ....... de .......................... de 2021.
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(Sinatura do solicitante)

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. / Dna.:

con DNI nº:

na súa condición de:

tendo solicitado ao Concello da Guarda participar na convocatoria de axudas a deportistas
individuais
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
a).- Que non teño pendente a xustificación ningunha subvención recibida do Concello da
Guarda.
b).- Que nin a persoa física solicitante nin, no seu caso, os representantes legais da persoa
xurídica solicitante, se atopan en ningún dos supostos de exclusión para a obtención de
axudas públicas á que se refire o artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de
Subvencións.

d).- Que a persoa física solicitante está ao corrente no cumprimento das súas obrigas co
Concello da Guarda.
e).- Que a persoa física solicitante está ao corrente no pago de obrigas por reintegro de
subvencións nos termos do artigo 21 do citado Regulamento.

A Guarda, ....... de .......................... de 20………………..
(Sinatura do declarante)
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c).- Que a persoa física solicitante atopase ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias e fronte á Seguridade Social, segundo o previsto nos artigos 18 e 19 do
Regulamento de Subvencións, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de xullo.

ANEXO III
DECLARACIÓN DE OUTRAS AXUDAS
D. / Dna.:

con DNI nº:

na súa condición de:

tendo solicitado ao Concello da Guarda participar na convocatoria de axudas a deportistas
individuais
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
Que en relación a outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para esta mesma finalidade ou
conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Solicitou e/ou se lle concedeu outra axuda para esta mesma finalidade ou conceptos
para os cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
IMPORTE

DISPOSICIÓN
REGULADORA

A Guarda, …….de ………………. de 20……………
(Sinatura do declarante)
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ORGANISMO

ANEXO VI
SOLICITUDE PAGAMENTO
D. / Dna.:

con DNI nº:

na súa condición de:
tendo concedida subvención polo Concello da Guarda na convocatoria de axudas a deportistas
individuais
SOLICITO o pagamento da mesma.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUDE
Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións do artigo 13 da Lei xeral de
subvencións e declaración doutras axudas solicitadas ou concedidas (Anexo II), se cambiase algún
dos datos do anexo.
Declaración responsable do cumprimento da finalidade obxecto da subvención (Anexo VII).
As facturas ou outros documentos acreditativos do gasto efectuado (nómina, cotas á
Seguridade Social e demais documentos de valor probatorio equivalente e con validez no tráfico
xurídico mercantil ou con eficacia administrativa correspondente) por importe igual ou superior ao
do importe da subvención concedida.

Certificado bancario da titularidade da conta bancaria para realizar o pago.

A Guarda, ....... de .......................... de 20……….
(Sinatura do solicitante)
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Documento acreditativo do pago de ditos gastos deberá ser transferencia bancaria se é de 150
euros ou máis.

ANEXO VII
DECLARACIÓN CUMPRIMENTO FINALIDADE
D. / Dna.:
con DNI nº:
na súa condición de:
tendo concedida subvención do Concello da Guarda para a realización da actividade
…………………….
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Que a subvención foi destinada ao fin para a que foi concedida.

Denominación actividade subvencionada:………………………..

Importe da subvención concedida: …………………

A Guarda, ....... de .......................... de 20………………..
(Sinatura do declarante)

A Alcaldía
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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Importe total da actividade:…………………….

