
ANEXO I

PROCEDEMENTO

BOLSAS DE TECNIFICACIÓN E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CENTRO GALEGO DE 
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR952A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DATOS DA SOLICITUDE
FEDERACIÓN DEPORTIVA GALEGA DE

SOLICITA PARA O CURSO 2017/18

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. 

3. Que presenta o proxecto de tecnificación ou rendemento polo menos coas seguintes epígrafes. 

· Equipo técnico: propostas de persoa adestradora responsable da sección deportiva e as persoas adestradoras responsables de grupo. 

· Obxectivos xerais do programa de tecnificación e/ou rendemento. 

· Criterios metodolóxicos xerais. 

· Temporalización do curso. 

· Competicións de referencia en 2017. 

· Competicións de referencia en 2018. 

· Indicadores de rendemento deportivo na elite da modalidade, ordenados de maior a menor importancia. 

· Escalas de puntuación empregadas para a valoración dos indicadores de rendemento deportivo na elite, para idades de tecnificación 
deportiva. 

· Relación completa das solicitudes recibidas. 

· Relación, por orde de preferencia, de deportistas propostos para o curso 2017/18. Reflectir tanto os que renovan praza como as novas 
incorporacións. 

· Achega directa da federación española correspondente ao programa de tecnificación e/ou rendemento do centro. 

· Outra información de interese (resumo do plan de tecnificación da federación deportiva, convenios subscritos con outras federacións, 
etc.).

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa solicitante Persoa representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia 
Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal). 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO



ANEXO I 
(continuación)

Anexo II: proxecto de tecnificación e/ou rendemento para o curso 2017/18.

Anexo III: proposta equipo técnico.

Anexo VI: valoración das persoas deportistas.

Os solicitantes das instalacións do CGTD en Pontevedra deberán presentar a maiores

Anexo IV: persoa adestradora responsable da sección deportiva: declaración de coñecemento das súas funcións e declaración de non estar 
en situación de incompatibilidade. 
Anexo V: persoa adestradora responsable de grupo: declaración de coñecemento das súas funcións. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 
Secretaría Xeral para o Deporte, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
programas.deportes@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, 
en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a 
tempada 2017/2018, e se procede á súa convocatoria.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS DA SOLICITUDE
FEDERACIÓN DEPORTIVA GALEGA DE
SOLICITA PARA O CURSO 2017/18
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.
3. Que presenta o proxecto de tecnificación ou rendemento polo menos coas seguintes epígrafes.
· Equipo técnico: propostas de persoa adestradora responsable da sección deportiva e as persoas adestradoras responsables de grupo.
· Obxectivos xerais do programa de tecnificación e/ou rendemento.
· Criterios metodolóxicos xerais.
· Temporalización do curso.
· Competicións de referencia en 2017.
· Competicións de referencia en 2018.
· Indicadores de rendemento deportivo na elite da modalidade, ordenados de maior a menor importancia.
· Escalas de puntuación empregadas para a valoración dos indicadores de rendemento deportivo na elite, para idades de tecnificación deportiva.
· Relación completa das solicitudes recibidas.
· Relación, por orde de preferencia, de deportistas propostos para o curso 2017/18. Reflectir tanto os que renovan praza como as novas incorporacións.
· Achega directa da federación española correspondente ao programa de tecnificación e/ou rendemento do centro.
· Outra información de interese (resumo do plan de tecnificación da federación deportiva, convenios subscritos con outras federacións, etc.).
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ANEXO I
(continuación)
Os solicitantes das instalacións do CGTD en Pontevedra deberán presentar a maiores
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 Secretaría Xeral para o Deporte, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
programas.deportes@xunta.gal
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2017/2018, e se procede á súa convocatoria.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra
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