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AdministrAción LocAL
municipAL
A CoruñA
Deportes

Anuncio da Concellería de Deportes polo que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas da 
convocatoria de subvencións para á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña 2021

CONCELLERÍA DE DEPORTES

ANUNCIO da Concellería de Deportes, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitu-
des presentadas ao amparo do Acordo de Xunta de Goberno Local de data 24 de febreiro de 2021 polo que se establecen as 
bases reguladoras da Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para entidades sen ánimo de lucro 
para o fomento e o apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña para o ano 2021 

A Concellería de Deportes do Concello da Coruña convocou para o ano 2021, a través do Acordo de Xunta de Goberno 
Local de data 24 de febreiro de 2021 (BOP núm. 42, do 4 de marzo de 2021), subvencións destinadas ás entidades sen 
ánimo de lucro para o fomento e o apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña para o ano 
2021 que respondan a algún dos seguintes tipos:

Tipo 1 e 1.1.–Actividade Deportiva.

Tipo 2.–Actividade física ou deporte para todos.

Tipo 3.–Campamentos ou campus.

Tipo 4.–Actividades de natureza diversa relacionadas co deporte.

Tipo 5.–Actividades deportivas de carácter extraordinario.

O prazo e forma de presentación das solicitudes están regulados no apartado 10 da convocatoria, e no apartado 
11 determínase a documentación que se achegará ao anexo da solicitude. Unha vez revisadas as solicitudes presenta-
das ao amparo da convocatoria polo órgano encargado da instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que 
non reúnen a documentación necesaria, ben por non presentala, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente 
para a determinación do cumprimento dos requisitos esixidos para a súa posterior remisión á mesa de avaliación 
encargada da súa valoración.

O apartado 12.2 da citada convocatoria establece, de conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, que se a solicitude de subvención non 
reúne os requisitos establecidos por esta convocatoria, incluído o defecto, erro ou ausencia nos datos da solicitude e/ou 
na documentación presentada, o órgano instrutor requirirá ao interesado para que enmiende a falta ou acompañe os docu-
mentos preceptivos, no prazo máximo e improrrogable de dez (10) días hábiles, indicándolle que se non o fixese teráselle 
por desistido da súa solicitude, previa resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Boletín Oficial da Provincia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas 
e/ou que non achegan a documentación preceptiva esixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación 
figura como anexo desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as entidades solicitantes recollidas no anexo de que son requiridas para que, no 
prazo máximo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no BOP, en-
mienden a falta ou acheguen os documentos preceptivos a través da sede electrónica do Concello da Coruña ou no Rexistro 
Xeral de Entrada do Concello con destino ao servizo municipal de Deportes, conforme se establece nesta resolución. De 
non facelo, teranse por desistidas na súa petición, despois da resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 
21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
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3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de docu-
mentación das solicitudes, poderán dirixirse á Concellería de Deportes a través da conta de correo electrónico uadeportes@
coruna.es ou do teléfono 981 18 42 00.

A Coruña, a 16 de abril de 2021.

A xefa do Servizo de Deportes

Susana Martínez Portabales

ANEXO

N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/99 FEDERACION GALLEGA 
DE HOCKEY G32172058

TIPO 5: CAMPEONATO GALLEGO 
SENIOR MASCULINO ABSOLUTO 
HOCKEY SALA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: está mal cumprimentado o apartado de Ingresos 
e a casilla Déficit de actividade. O importe da casilla “Déficit de actividade” debe ser igual 
o importe solicitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de Ingresos a parte de co-
financiación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Desprazamentos, aloxamento e manutención”, desglosando por conceptos e 
xustificando a súa necesidade.

211/2021/100 ZALAETA 100TOLOS G70297452
TIPO 1.1: CAMPEONATOS DE ESPA-
ÑA Y TORNEOS CLASIFICATORIOS 
2021

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Desprazamentos, aloxamento e manutención”, desglosando por conceptos e 
xustificando a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Equipamento deportivo” para comprobar que efectivamente é subvencionable 
dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”

211/2021/102 CLUB HALTEROFILIA 
CORUÑA G15226160 TIPO 1.1: PARTICIPACION EN LA XVI 

COPA FEDERACIONES

- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”

211/2021/108 MOBI-LIZA ASOCIACION G70187794 TIPO 2: ESCOLA DA BICI

- Debe acreditar o disposto na base 2.1, parágrafo 1.º e 7.º respecto aos solicitantes dunha 
subvención desta convocatoria: “poderán ser beneficiarias as entidades deportivas sen áni-
mo de lucro constituidas, dacordo as súas disposicións específicas, por persoas físicas ou 
xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación 
no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da 
práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas… consideraranse entidades 
deportivas aos efectos de obter estas subvencións,os clubes deportivos, as agrupacións de-
portivas escolares, as seccións deportivas e as federacións deportivas”

211/2021/109 CLUB DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS NAUGA G70273750 TIPO 1: PESCA SUBMARINA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Debe presentar un orzamento único para esta 
actividade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior 
a 6.000,00 euros.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 1.
- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, dos alugueres de embarca-
cións e local, dacordo cos prezos normais de mercado, así como o seu réxime de uso (n.º 
de horas, días, utlización, etc).
- Xustificar axeitadamente a necesidade do aluguer dun local, dado que se trata dunha acti-
vidade que se desenvolve no mar.

211/2021/110 CLUB DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS NAUGA G70273750 TIPO 1: APNEA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Falta presentar un orzamento único para esta 
actividade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior 
a 6.000,00 euros.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 1.

211/2021/111 CLUB DE ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS NAUGA G70273750 TIPO 5: CAMPEONATO ESPAÑA PES-

CA SUBMARINA SUB 23

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta presentar o orzamento da actividade cun 
desglose que permita verificar que tódolos conceptos son subvencionables.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de Ingresos a parte de co-
financiación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 5.

211/2021/112
ASOCIACION DE CLUBS 
CORUÑESES DE HOQUEI 
A PATINS

G70192752
TIPO 1: PARTICIPACION EN COMPETI-
CION ORGANIZADA POR LA FEDERA-
CION GALLEGA DE PATINAJE

- Falta presentar toda a documentación esixida nas bases da convocatoria, que ten que ser 
relativa a un proxecto do Tipo 1.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/113
ASOCIACION DE CLUBS 
CORUÑESES DE HOQUEI 
A PATINS

G70192752
TIPO 2: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE HOCKEY SOBRE 
PATINES

- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 2 non pode ser superior a 
4.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior 
a 4.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Equipamento deportivo” para comprobar que efectivamente é subvencionable 
dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 2.

211/2021/114
DESARROLLO DE HOC-
KEY EN COMPAÑÍA DE 
MARIA

G70192745 TIPO 1: PARTICIPACION EN LA OK 
LIGA BRONCE

- Documentación acreditativa da representación legal do clube que ostenta José Luís Otero.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Material deportivo” para comprobar que efectivamente é subvencionable 
dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/115 CLUB LA MOCHILA DEL 
DEPORTE G70462189 TIPO 1: ATLETISMO

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben correxir o importe da casilla “Total In-
gresos”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Material” para comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co 
disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Elena Gon-
zález Fernández, dacordo cos prezos normais de mercado.

211/2021/116
JUDO CLUB UNIVER-
SIDADE DA CORUÑA 
(UDC)

G70345400
TIPO 2: PROYECTO GAMIFICADO 
“LA CASA DE PAPEL JUDOKA” (2.ª 
edición)

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben excluir a pantalla monitor do orzamen-
to, por tratarse dun ben inventariable e non subvencionable dacordo co disposto nas bases 
4.1 e 4.6.
- Memoria complementaria actividades do tipo 2: falta cubrir o apartado C).
- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Eduardo Car-
balleira Fernández, dacordo cos prezos normais de mercado.

211/2021/117
JUDO CLUB UNIVER-
SIDADE DA CORUÑA 
(UDC)

G70345400
TIPO 3: CAMPUS PROMOCIÓN Y 
FOMENTO HÁBITOS DE VIDA SALU-
DABLE Y JUDO

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de Marta Sevilla 
Sánchez, dacordo cos prezos normais de mercado.
-

211/2021/118
JUDO CLUB UNIVER-
SIDADE DA CORUÑA 
(UDC)

G70345400
TIPO 1: PARTICIPACIÓN TORNEO IN-
TERNACIONAL AVILÉS Y CONTRATA-
CIÓN ENTRENADOR CUALIFICADO

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Eduardo Car-
balleira Fernández, dacordo cos prezos normais de mercado.

211/2021/119 CLUB TENIS DE MESA 
CORUÑA G15749096 TIPO 1: TENIS DE MESA

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Anexo solicitude: o importe solicitado é incorrecto. Dacordo co anexo 2, o importe correcto 
é 1.770,00 euros.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.

211/2021/120
CLUB PATINAXE ARTIS-
TICA MAXIA DE RAQUEL 
CAMACHO

G15448772 TIPO 1: PATINAXE ARTISTICA

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: non é lexible, deben presentar un anexo novo 
correctamente cumprimentado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de Ingresos a parte de co-
financiación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/122
ASOCIACION DE BULI-
MIA Y ANOREXIA DE A 
CORUÑA

G15582695

TIPO 2: RECUPERACION FISICA 
FUNCIONAL EN PACIENTES CON 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALI-
MENTARIA (TCA)

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente as funcións 
da coordinadora do programa e a súa relación directa coa actividade para a que se solicita 
subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Acelerómetro e puleira de suxeción” para comprobar que efectivamente é 
subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/123 CLUB RITMICA CORUÑA G70606264 TIPO 1: COMPETICIONES FEDERA-
DAS DE GIMNASIA RITMICA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Equipación - aparatos” para comprobar que efectivamente é subvencionable 
dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/127 CLUB DEPORTIVO SEGU-
RIDADE GALEGA G15678063 TIPO 1: COMPETICIONES FEDERADAS

- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 4.725,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” só mencionan 900 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Material deportivo + material covid” para comprobar que efectivamente é 
subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/130 CLUB DEPORTIVO SEGU-
RIDADE GALEGA G15678064 TIPO 5: JORNADAS PUERTAS ABIER-

TAS FÚTBOL SALA FEMENINO

- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 4.725,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.

211/2021/137 CLUB DEPORTIVO FILLOS 
DE BREOGAN G70329958

TIPO 1: PROMOCIÓN, DESENVOLVE-
MENTO E COMPETICIÓN EN FÚTBOL 
GAÉLICO

- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 10.000,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.
- Memoria complementaria actividades do tipo 1: falta cubrir o apartado B).
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/138 CLUB DEPORTIVO FILLOS 
DE BREOGAN G70329958

TIPO 5: ORGANIZACIÓN DO TORNEO 
PANEUROPEO DE FÚTBOL GAÉLICO 
2021

- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 15.000,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.
- Memoria complementaria actividades do tipo 5: falta cubrir o apartado A).
- Anexo 1 “Memoria da actividade”: Deben correxir a denominación da actividade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir a denominación da actividade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Aluguer de furgóns, sistema de son e transporte”.

211/2021/139 CLUB HERCULES XTRM G70404967 TIPO 1: ACTIVIDAD CLUB HERCULES 
EN COMPETICION

- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/141 CLUB HERCULES XTRM G70404967 TIPO 5: ORGANIZACION TRAVESIA 
COSTA 2021 A CORUÑA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Material no inventariable necesario para actividad” para comprobar que efec-
tivamente é subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben correxir o importe imputado como “Gastos 
xerais non imputables directamente a actividade” por superar o límite do 20% establecido 
na Base 4.4.

211/2021/142
CLUB ASOCIACION AN-
TIGUOS ALUMNOS COLE-
GIO SANTO DOMINGO

G15421217 TIPO 1.1: HOCKEY SOBRE PATINES

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá renunciar 
a 1 das actividades solicitadas.
- A solicitude de subvención presentada non parece cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1.1, polo que non podería admitirse. Deben modi-
ficala ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido nas bases 3 e 7.3 da 
convocatoria para as subvencions do tipo 1.1.
- Denominación actividade: o tipo 1.1 subvenciona exclusivamente actividades de entidades 
que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen o seu calendario de competicións fe-
deradas, coa súa participación en campionatos de España ou superiores e/ou fases intersec-
toriais clasificatorias para os mesmos. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación 
que faga referencia expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1 asinada polos re-
presentantes legais da entidade.
- A memoria adxunta debe vir asinada polos representantes legais da entidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Formación técnicos” para comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: está mal sumada a casilla Déficit de actividade. 
O importe exacto da casilla “Déficit de actividade” suma 6.459,80 euros. O déficit da acti-
vidade non pode ser superior a 6.000,00 euros. Correxir importe en anexo de solicitude se 
fose necesario.
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211/2021/143
CLUB ASOCIACION AN-
TIGUOS ALUMNOS COLE-
GIO SANTO DOMINGO

G15421217 TIPO 1.1: BALONCESTO

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá renunciar 
a 1 das actividades solicitadas.
- A solicitude de subvención presentada non parece cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1.1, polo que non podería admitirse. Deben modi-
ficala ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido nas bases 3 e 7.3 da 
convocatoria para as subvencions do tipo 1.1.
- Denominación actividade: o tipo 1.1 subvenciona exclusivamente actividades de entidades 
que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen o seu calendario de competicións fe-
deradas, coa súa participación en campionatos de España ou superiores e/ou fases intersec-
toriais clasificatorias para os mesmos. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación 
que faga referencia expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1 asinada polos re-
presentantes legais da entidade.
- A memoria adxunta debe vir asinada polos representantes legais da entidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: hai unha discrepancia entre o importe para alu-
gueres que consta na memoria (5.598,00 euros) e o que consta no orzamento (6.598,00 
euros). Aclarar e correxir.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención

211/2021/144
CLUB ASOCIACION AN-
TIGUOS ALUMNOS COLE-
GIO SANTO DOMINGO

G15421217 TIPO 2: ESCUELAS DEPORTIVAS DE 
HOCKEY, PATINAJE Y BALONCESTO

- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 2 asinada polos re-
presentantes legais da entidade.
- A memoria adxunta debe vir asinada polos representantes legais da entidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Material deportivo” para comprobar que efectivamente é subvencionable 
dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/145 CIRCULO COLOMBOFILO 
HERCULINO G15160138

TIPO 1: COMPETICION-TRANSPORTE 
Y CONCURSO DE PALOMAS MENSA-
JERAS DE CARRERAS

- Anexo solicitude: falta a sinatura dos representantes legais da entidade deportiva.
- Anexo solicitude: deben correxir o importe solicitado. Onde poñen 4.693,00 euros, deben 
poner 3.293,00 euros
- Anexo 2: Situar na cela correcta os “Subtotais por apartado”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/ as.

211/2021/146
ASOCIACION CULTURAL 
Y DEPORTIVA DEL CNP 
EN GALICIA

G70347125
TIPO 2: ORGANIZACIÓN DE LA XI Y XII 
LIGA PADEL POLICIAL PARA FF.CC. DE 
SEGURIDAD EN 2021

- Non coincide o importe solicitado a Deputación recollido no anexo de solicitude (7.500,00 
€) co importe recollido no anexo 2 (2.000,00 €). Se solicita aclaración.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Material deportivo e clases padel” para comprobar que efectivamente é sub-
vencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6

211/2021/147 ACD POLICIA LOCAL DE 
A CORUÑA G15515406 TIPO 2: CICLISMO - Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 2.

211/2021/148 ACD POLICIA LOCAL DE 
A CORUÑA G15515407 TIPO 2: FUTBOL, FUTBOL SALA Y 

BALONCESTO - Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 2.

211/2021/149 FEDERACION GALEGA 
DE PIRAGÜISMO G36040764 TIPO 5: OCEAN RACE CIUDAD DE LA 

CORUÑA 2021

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: está mal sumado o apartado 2 de Gastos Profe-
sionais. Onde pon 8.043,06 euros, debe poñer 8.643,06 euros.
- Correxir os importes do anexo de solicitude e o anexo 2 cando corrixan o erro do aparta-
do anterior.

211/2021/150 CLUBEXA G70477070 TIPO 1: LIGA GALEGA DE XADREZ 
POR EQUIPOS 2021

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: revisar o importe correcto das cotas federativas 
do apartado de gastos (720 ou 900 euros). Aclarar e correxir.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/151 ASOCIACION GALEGA DE 
XADRECISTAS G15228844

TIPO 2: PROMOCION DO XADREZ 
NON FEDERADO: LIGA SUB 12 E 
XXVII ROSARIO

- O proxecto presentado parecen ser 2 actividades distintas sen relación directa, polo que se 
incumpre o disposto na Base 7.2.
Dacordo co anterior, deben presentar unha nova memoria cun proxecto concreto e dirixidas á 
realización dunna actividade física ou deportiva específica.
- En relación á mención da posibilidade de gasto vinculado, dacordo coa base 4.2, todo gasto 
vinculado debe ser previamente solicitado e autorizado con carácter previo á execución da 
actividade subvencionada, polo que calquera gasto posterior non será admisible.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 2.

211/2021/152 ASOCIACION GALEGA DE 
XADRECISTAS G15228844 TIPO 4: LIBRO DOMINGOS MERINO, 

VIDEOS E BOLETINS

- Debe acreditar o disposto na base 2.1, parágrafo 3.º respecto aos solicitantes dunha sub-
vención de tipo 4: “poderán ser beneficiarias a concurrir de forma exclusiva a subvencionar as
actividades relativas ao Tipo 4 (Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte), as 
entidades sen ánimo de lucro (ainda que non tivesen fins de competición ou deportivos pro-
piamente ditos) constituidas, dacordo as súas disposicións específicas, por persoas físicas 
ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delega-
ción no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto social algunha das actividades 
recollidas na base 3.ª para as actividades de tipo 4.”

211/2021/153 FUNDACION INGADA G70394374 TIPO 2: INGADA CAMP OCIO SA-
LUDABLE

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Claudia Ba-
lado Alves e Anxo García Terrón, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: correxir a casilla “Total Ingresos”. Onde pon 
5.600 euros debe poñer 1.600 euros.
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211/2021/154 ASOCIACION CORUÑESA 
DE WATERPOLO G15972292 TIPO 1: ENTRENAMIENTOS Y COMPE-

TICION FEDERADA DE WATERPOLO

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Carlos Caya-
do García, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/155 ASOCIACION CORUÑESA 
DE WATERPOLO G15972292 TIPO 5: X TORNEO INTERNACIONAL 

CIDADE DA CORUÑA

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Carlos Caya-
do García, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Solicítase un desglose maior dos gastos relativo 
aos conceptos de “Aloxamento, manutención, avituallamento e desprazamentos”

211/2021/156 ASOCIACION CORUÑESA 
DE WATERPOLO G15972292

TIPO 2: FOMENTO DEL WATERPOLO 
COMO HABITO SALUDABLE CO-
LECTIVOS

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Carlos Caya-
do García, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/157
ASOCIACION DEPORTI-
VO CULTURAL LIGA DE 
PEÑAS

G15411416 TIPO 2: ORGANIZACION DE UN CAM-
PEONATO DE LIGA FUTBOL 11

- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/158 REAL CLUB NAUTICO DE 
LA CORUÑA G15043581 TIPO 5: GINKANA DEPORTIVA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Nóminas, combustible, limpieza e utillaxe” para comprobar que efectivamente 
é subvencionable por estar directamente relacionado co proxecto presentado.

211/2021/181 REAL CLUB NAUTICO DE 
LA CORUÑA G15043581 TIPO 1.1: SEMANA NAUTICA

- A solicitude de subvención presentada non cumpre cos requisitos establecidos na convo-
catoria para as subvencións de tipo 1.1, polo que non pode admitirse. Deben modificala ou 
presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido nas bases 3 e 7.3 da convoca-
toria para as subvencions do tipo 1.1.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O importe dos Gastos está mal sumado. Onde 
pon 8.910,00 euros, debe poñer 8.710,00 euros. Correxir igualmente o importe dos Ingresos 
e o Déficit da Actividade se fose necesario.

211/2021/159 THE CUTARC TEAM G70497219 TIPO 1: ACTIVIDAD DEPORTIVA

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Do contido da memoria presentada, parece deducirse que o proxecto non está dirixido á 
actividade competitiva, senón a actividade física en xeral, propia do tipo 2. Aclarar e, no seu 
caso, correxir.

211/2021/160 CLUB XIMNASIO FIBRA G15579782
TIPO 2: TALLER DE DEFENSA PER-
SONAL FEMENINA Y VIOLENCIA DE 
GENERO

- Anexo solicitude: deben correxir o importe solicitado. Onde poñen 3.500,00 euros, deben 
poner 3.100,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben correxir a casilla “Subtotal por apartado” 
de Gastos profesionais. Onde pon 2.000 deben poner 2.200.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado para “Contratación profesional, empresa, autónomo” para comprobar que efec-
tivamente é subvencionable dacordo co previsto no apartado 4.3 para a subcontratación.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Adquisición material defensa persoal” para comprobar que efectivamente é 
subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/161 ASOCIACION XUVENIL 
ATLANTICA – AXA G70563663 TIPO 2: DEPORTE ATLANTICO

- Debe acreditar o disposto na base 2.1, parágrafo 1.º e 7.º respecto aos solicitantes dunha 
subvención desta convocatoria: “poderán ser beneficiarias as entidades deportivas sen áni-
mo de lucro constituidas, dacordo as súas disposicións específicas, por persoas físicas ou 
xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación 
no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da 
práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas… consideraranse entidades 
deportivas aos efectos de obter estas subvencións,os clubes deportivos, as agrupacións de-
portivas escolares, as seccións deportivas e as federacións deportivas”

211/2021/163 CLUB DEPORTIVO XE-
RION G70131982

TIPO 1: BALONCESTO COMPETICION 
3.ª DIVISION AUTONOMICA SENIOR 
MASCULINA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben cubrir a casilla “Total Ingresos”. Deben 
poner 2.900.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/165
ASOC PRO ENFER-
MOS MENTALES DE LA 
CORUÑA

G15034176 TIPO 2: TOLOS POLO DEPORTE - Certificado acreditativo de non ter débedas coa Seguridade Social

211/2021/167 JUDO CLUB CORUÑA G15557853 TIPO 1: XXI TORNEO INTERNACIONAL 
DE JUDO VILLA DE AVILÉS

- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/168 AGRUPACION MONTAÑE-
ROS INDEPENDIENTES G15291370

TIPO 5: 40 AÑOS ESCALANDO EN EL 
DIQUE. CELEBRACION DEL 40 ANI-
VERSARIO DEL DIQUE DE ABRIGO 
COMO ESCUELA DE ESCALADA

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de María Antonia 
Castiñeira García, dacordo cos prezos normais de mercado, así como as función que desen-
volve en relación co proxecto e a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Alquiler local, impuesto basura, circulación vehículo”, así como a súa necesi-
dade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
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211/2021/169 AGRUPACION MONTAÑE-
ROS INDEPENDIENTES G15291370 TIPO 5: III PRUEBA Y FINAL DE LA 

COPA GALLEGA DE ESCALADA BASE

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de María Antonia 
Castiñeira García, dacordo cos prezos normais de mercado, así como as función que desen-
volve en relación co proxecto e a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Presas e volúmenes para competición” para comprobar que efectivamente é 
subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Alquiler local, prevención riegos laborales, luz, seguros”, así como a súa nece-
sidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/174 CLUB XIMNASIO FIBRA G15579782
TIPO 2: PROYECTO ESPECIAL JUDO 
INCLUSION DE PERSONAS CON DI-
VERSIDAD FUNCIONAL

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de José Ramón 
López Gacio, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O Orzamento de Ingresos e Gastos é incorrecto. 
O “Déficit da Actividade” debe coincidir co importe máximo subvencionable ou un importe in-
ferior (4.000,00 euros), coa finalidade de que se poida comprobar a totalidade dos ingresos 
que van financiar os gastos (ver Base 7.8).
Ademais, falta incluir a parte de cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O 
importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 80% do total do 
mesmo. En consecuencia, o coeficiente de financiamento propio será como mínimo do 20%”.

211/2021/183 CLUB XIMNASIO FIBRA G15579782 TIPO 2: INICIACION AL JUDO BASE

- Anexo solicitude: Deben correxir o importe solicitado. Non coincide o importe solicitado 
(3.500,00) co importe solicitado no anexo 2 (3.000,00). Aclarar e correxir.
- Anexo 2: Correxir déficit da actividade. A diferencia entre gastos e ingresos ascende a 
2.800,00 euros. Correxir dacordo co disposto no apartado anterior.

211/2021/175 ATHLETIC CORUÑA HOC-
KEY CLUB G70124755 TIPO 1.1: CAMPEONATO DE ESPAÑA 

HOCKEY CADETE

- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O Orzamento de Ingresos e Gastos é incorrecto.
a) O “Déficit da Actividade” debe coincidir co importe máximo subvencionable ou un importe 
inferior (6.000,00 euros), coa finalidade de que se poida comprobar a totalidade dos ingre-
sos que van financiar os gastos (ver Base 7.8).
b) O importe do apartado 3 “Materiais e outros gastos” está mal sumado. Onde pon 
11.000,00 euros, debe poñer 12.000,00 euros. Correxir igualmente o importe total final.
c) Deben xustificar axeitadamente o importe orzamentado para “Material porteiros, audiovi-
sual e grabacións” para comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co disposto 
nas bases 4.1 e 4.6.
Ademais, falta incluir a parte de cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O 
importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 80% do total do 
mesmo. En consecuencia, o coeficiente de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/176 ATHLETIC CORUÑA HOC-
KEY CLUB G70124755

TIPO 5: ORGANIZACION CAMPEONA-
TO GALLEGO HOCKEY SALA CADETE 
MASCULINO Y FEMENINO

- Falta presentar toda a documentación esixida nas bases da convocatoria, que ten que ser 
relativa a un proxecto do Tipo 5

211/2021/177 ASOC SINDROME DE 
DOWN DE LA CORUÑA G15731466 TIPO 2: PROXECTO DE ACTIVIDADES 

MULTIDEPORTIVAS ¿XOGAMOS?

- Contrato laboral acreditativo de ter contratada en plantilla, cunha antigüidade mínima de 6 
meses, a unha persoa con discapacidade que desenvolva traballos remunerados en relación 
co proxecto (base 13.2.2.f)

211/2021/184 GALICIA ROLLERS G70350038 TIPO 1: ESCUELA DE HOCKEY LÍNEA 
Y EQUIPOS DE COMPETICIÓN

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de Iván Rama 
Monteagudo, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Deben xustificar axeitadamente o importe orzamentado para “Material entrenamento e equi-
pación deportiva” para comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co disposto 
nas bases 4.1 e 4.6.

211/2021/186 GALICIA ROLLERS G70350038 TIPO 3: CAMPAMENTO DE PATINAJE 
ROLLERCAMP

- Memoria complementaria actividades do tipo 3: falta cubrir tódolos apartados do punto C).
- Falta concretar algún datos na memoria presentada en documento adxunto, tal e como 
esixe a convocatoria.
En dita memoria deben recoller tódolos datos sinalados nas bases 3 e 13.2.3 para as acti-
vidades do Tipo 3 (prezos, tipo de actividades, servizo comedor e madrugadores, duración, 
n.º monitores / ratio, etc).

211/2021/190 CLUB RÍTMICA MILE-
NIUM G70521778 TIPO 1: GIMNASIA RITMICA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O importe do apartado 3 “Materiais e outros gas-
tos xerais” dos Gastos está mal sumado. Onde pon 18.390,00 euros, debe poñer 21.450,00 
euros. Correxir igualmente o importe dos Ingresos e o Déficit da Actividade se fose necesario.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.

211/2021/220 CLUB XIMNASIA ARTISTI-
CA MARIA BARBEITO G15803786 TIPO 2: ESCUELA DE INICIACION A 

LA GIMNASIA RITMICA

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Clara Martín 
Dapena, Laura García Suárez, Ana López Mesejo e Iria Fernández Villar, dacordo cos prezos 
normais de mercado.
- Anexo 2: “Orzamento de ingresos e gastos”: non coincide o importe solicitado como gasto 
vinculado (22.000,00 euros) co importe recollido no anexo 2 (14.400,00 euros). Aclarar e, 
no seu caso, correxir.
- Deben completar presentada a memoria en documento adxunto, cos datos que esixe a con-
vocatoria na Base 11.2 da convocatoria. O documento que se presenta é únicmanete unha 
memoria fotográfica.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/221
CLUB DEPORTIVO AS 
BRIGANTIAS ROLLER 
DERBY A CORUÑA

G70486519 TIPO 1: ROLLER DERBY

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Memoria da actividade (anexo 1): da información que consta na memoria presentada non 
pode deducirse qué tipo de proxecto queren desenvolver. Correxir
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de Ingresos a parte de co-
financiación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Anexo 2: a póliza de seguro por RC non é un gasto de persoal. Deben poñelo no apartado 3 
“Gastos xerais imputables á actividade”.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 2.165,61 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/227 ADC ALQUIMIA INLINE G70306493

TIPO 1: COMPETICION FEDERADA 
EN PATINAJE DE VELOCIDAD, INLINE 
FREESTYLE Y HOCKEY LINEA DE AL-
QUIMIA INLINE

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, da nómina de Silvia González 
Pereiro, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Aclarar a diferencia entre o número de licencias que constan no anexo memoria comple-
mentaria (152) e nos certificados presentados (156).

211/2021/241 CLUB DEL MAR DE SAN 
AMARO G15057870

TIPO 1.1: PARTICIPACION DEL EQUI-
PO DE NATACION EN CAMPEONATOS 
NACIONALES

- Aclarar a diferencia entre o número de licencias que constan no anexo memoria comple-
mentaria (320) e no certificado presentado (12). Aclarar e, no seu caso, correxir os datos da 
memoria complementaria

211/2021/242 CLUB DEL MAR DE SAN 
AMARO G15057870

TIPO 5: TRAVESIA A NADO A LA 
ENSENADA DE SAN AMARO 80.ª 
EDICION

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá renunciar 
a 1 das actividades solicitadas.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente os gastos de 
persoal que imputan o proxecto, aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para 
comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/243 CLUB DEL MAR DE SAN 
AMARO G15057870 TIPO 5: TROFEO FUTBOL SALA “NA-

VIDAD”

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá renunciar 
a 1 das actividades solicitadas.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe dos 
gastos de “Manutención deportistas e árbitros” que imputan o proxecto, aclarando a súa 
necesidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/244 SPORTING CLUB CASINO 
DE LA CORUÑA G15006976 TIPO 2: FOMENTO DEL TIRO CON 

ARCO
- Xustificación das funcións que realiza Francisco José González González en relación con 
este proxecto.

211/2021/250 SPORTING CLUB CASINO 
DE LA CORUÑA G15006976

TIPO 5: V TROFEO NATACION ARTIS-
TICA “SPORTING CLUB CASINO LA 
CORUÑA”

- Falta presentar a Memoria da actividade (anexo 1).
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe dos 
gastos de “Persoal” e “Material bienvenida y trofeos” que imputan ao proxecto, aclarando a 
súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable

211/2021/251 SPORTING CLUB CASINO 
DE LA CORUÑA G15006976 TIPO 1.1: CLUB DE NATACION AR-

TISTICA

- A solicitude de subvención presentada non parece cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1.1, polo que non podería admitirse. Deben modi-
ficala ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido nas bases 3 e 7.3 da 
convocatoria para as subvencions do tipo 1.1.
- Denominación actividade: o tipo 1.1 subvenciona exclusivamente actividades de entidades 
que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen o seu calendario de competicións fe-
deradas, coa súa participación en campionatos de España ou superiores e/ou fases intersec-
toriais clasificatorias para os mesmos. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación 
que faga referencia expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”..
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Gastos de persoal” que imputan ao proxecto, aclarando a súa necesidade e 
relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
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211/2021/245 EMDEN FUTBOL SALA G70599048
TIPO 1: EQUIPO DE FUTBOL SALA 
PARTICIPANTE EN PRIMERA AUTO-
NOMICA

- Anexo solicitude: o importe solicitado parece incorrecto. Solicitan 3.185 euros, pero dacor-
do co anexo 2, o importe correcto é 85,00 euros. Revisar e, no seu caso, correxir.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir os seguintes puntos:
· Falta cubrir a casilla “Total Ingresos”.
· Dacordo cos datos do orzamento presentado, presentan uns gastos de 3.185 euros e uns 
ingresos de 3.100 euros, polo que o importe solicitado ascendería a 85 euros. Revisar por 
se houbese un erro.

211/2021/246 CLUB DE NATACION 
LICEO G70420468 TIPO 1: COMPETICION/ JORNADAS /

TORNEO DE NATACION - Falta presentar toda a documentación que esixen as bases da convocatoria.

211/2021/247 CLUB DE NATACION 
LICEO G70420468 TIPO 3: CAMPAMENTO DE NATACION 

DE VERANO

- Falta presentar toda a documentación que esixen as bases da convocatoria.
- Na memoria que presenten deben recoller tódolos datos sinalados nas bases 3 e 13.2.3 
para as actividades do Tipo 3 (prezos, tipo de actividades, servizo comedor e madrugadores, 
duración, n.º monitores / ratio, etc).

211/2021/248 CLUB DE NATACION 
LICEO G70420468 TIPO 5: PRUEBA DEPORTIVA WIN-

NERMAN A CORUÑA - Falta presentar toda a documentación que esixen as bases da convocatoria

211/2021/253 DOBOK ESCUELA DE 
TAEKWONDO G70285119 TIPO 1: TAEKWONDO COMPETICION 

RANKING

- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Pruebas PCR e Seguro” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a 
súa consideración de gasto directo.
· “Alquiler instalación / viajes y alojamiento” deben aclarar a súa necesidade e relación co 
proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/254 DOBOK ESCUELA DE 
TAEKWONDO G70285119 TIPO 1: LIGA BASE 2021 COMBATE

- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 1.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Federación / Limpieza” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a 
súa consideración de gasto directo.
· “Material competición”: Deben xustificar axeitadamente o importe orzamentado para com-
probar que efectivamente é subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir os seguintes puntos:
· A suma da casilla “Total Ingresos” parece incorrecta. Revisar e correxir.
· Dacordo cos datos do orzamento presentado, presentan uns gastos de 14.700 euros e uns 
ingresos de 19.250 euros, polo que os ingresos previstos superarían os gastos previstos. Re-
visar por se houbese un erro.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/255 DOBOK ESCUELA DE 
TAEKWONDO G70285119 TIPO 2: TAEKWONDO PARA TODOS

- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades do tipo 2.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Federación / Seguro” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a 
súa consideración de gasto directo.
· “Alquiler instalación / viajes y alojamiento” deben aclarar a súa necesidade e relación co 
proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/256 FUNDACION ABRENTE G70397849 TIPO 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE 
AVENTURA INCLUSIVA

- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Contrato laboral acreditativo de ter contratada en plantilla, cunha antigüidade mínima de 6 
meses, a unha persoa con discapacidade que desenvolva traballos remunerados en relación 
co proxecto (base 13.2.2.f).
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Dietas e transporte” que imputan ao proxecto, aclarando a súa necesidade e 
relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/257 XIMNASIA CORUÑA G70074455 TIPO 1: COMPETICIONES GIMNASIA 
ARTÍSTICA FEMENINA 2021

- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a divi-
sión entre mulleres, home e nenos/as. DEBEN PRESENTAR UN CERTIFICADO ACTUALIZADO 
AO ANO 2021.
- Falta asinar a memoria en documento adxunto. Además, solicítase ampliación da memoria 
presentada, dacordo cos criterios recollidos na base 11.2 da convocatoria.
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211/2021/258 CLUB DEPORTIVO INCLU-
SIVO ENKI G70505076

TIPO 5: ACTIVIDADES ENKI, DEPORTE 
INCLUSIVO, EN EL MARCO DEL CAM-
PEONATO DE MUNDO DE CARRERAS 
DE AVENTURAS 2021

- Falta presentar os estatutos da entidade, CIF da entidade, DNI do representante legal e cer-
tificado acreditativo dos cargos representativos da entidade.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/260 CLUB DEPORTIVO INCLU-
SIVO ENKI G70505076 TIPO 1: COMPETICIONES FEDERADAS

- Falta presentar os estatutos da entidade, CIF da entidade, DNI do representante legal e cer-
tificado acreditativo dos cargos representativos da entidade.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/259 CLUB DEPORTIVO RIALTO G70199773 TIPO 5: CARRERA SAN SILVESTRE 
2021

- Falta o DNI do representante legal.
- Anexo 1 (memoria): correxir data do evento.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Persoal subcontratado” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a 
súa consideración de gasto directo.
· “Montaje carrera” deben aclarar os distintos conceptos que componen o importe (10.000,00 
euros), para comprobar que efectivamente é subvencionable.

211/2021/261 ASOCIACIÓN GALEGA DE 
XESTIÓN DEPORTIVA G15666746 TIPO 4: X FORO DO DEPORTE PARA 

TODOS

- Memoria: falta concretar o lugar onde se vai desenvolver a actividade que, dacordo co esta-
blecido na base 3 da convocatoria, deberá ter lugar no termo municipal da Coruña.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para “Gastos de Persoal” que imputan ao proxecto, aclarando a súa necesidade e 
relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable

211/2021/262 ASOCIACIÓN GALEGA DE 
XESTIÓN DEPORTIVA G15666746

TIPO 2: ACTIVIDADE FÍSICA SAUDA-
BLE NOS PARQUES BIOSAUDABLES 
DE A CORUÑA

- Anexo de solicitude: dacordo co establecido na Base 2, as entidades sen ánimo de lucro 
(ainda que non tivesen fins de competición ou deportivos propiamente ditos) constituidas, 
dacordo as súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade 
xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación no termo municipal da Coru-
ña, que teñan por obxecto social algunha das actividades recollidas na base 3.ª para as acti-
vidades de tipo 4, só poderán ser beneficiarias a concurrir de forma exclusiva a subvencionar 
as actividades relativas ao Tipo 4 (Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte),

211/2021/263 ASOCIACIÓN GALEGA DE 
XESTIÓN DEPORTIVA G15666746 TIPO 4: XVI CONGRESO ESPAÑOL DE 

DERECHO DEPORTIVO

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos de persoal” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo.
· “Viaxes, hotel e dietas” deben aclarar os distintos conceptos que componen o importe 
(4.000,00 euros), para comprobar que efectivamente é subvencionable, así como os po-
nentes participantes.

211/2021/264 CLUB DEPORTIVO PADRE 
FAUSTINO G70015367 TIPO 3: CAMPUS DE VERANO EN PA-

BELLON DE CALASANCIAS

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá modificar 
a solicitude ou renunciar a 1 das actividades solicitadas.
- Anexo solicitude: o importe solicitado parece incorrecto. Solicitan 6.000,00 euros, pero 
dacordo co anexo 2, o importe correcto é 2.800,00 euros. Revisar e, no seu caso, correxir.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente os distintos con-
ceptos que componen o importe orzamentado (16.000,00 euros), aclarando a súa necesida-
de e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
En dita memoria deben recoller tódolos datos sinalados nas bases 3 e 13.2.3 para as acti-
vidades do Tipo 3 (prezos, tipo de actividades, servizo comedor e madrugadores, duración, 
n.º monitores / ratio, etc).

211/2021/265 CLUB DEPORTIVO PADRE 
FAUSTINO G70015367 TIPO 5: TORNEO DE VOLEY PLAYA

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá modificar 
a solicitude ou renunciar a 1 das actividades solicitadas.
- Falta presentar toda a documentación que esixen as bases da convocatoria.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/266
FEDERACION GALLEGA 
DE ACTIVIDADES SUBA-
CUATICAS (FEGAS )

G15108319 TIPO 1: PESCA SUBMARINA

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña.
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 1 non pode ser superior a 
6.000,00 euros.
- Anexo 1 “Memoria”: Deben presentar un anexo específico e único para cada proxecto so-
licitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir axeitadamente os seguintes 
conceptos:
· Deben presentar un orzamento independente por cada unha das 3 actividades que solicitan, 
dentro dos límites establecidos na convocatoria.
· O déficit da actividade non pode ser superior a 6.000,00 euros
· Deben xustificar axeitadamente os distintos conceptos que compoñen o importe orzamen-
tado, aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente 
é subvencionable
- Memoria complementaria: no apartado B) deben cubrir o número de licencias que van par-
ticipar nos campionatos recollidos na memoria.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as

211/2021/267
FEDERACION GALLEGA 
DE ACTIVIDADES SUBA-
CUATICAS (FEGAS )

G15108319 TIPO 1: FOTOGRAFIA SUBMARINA

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 1 non pode ser superior a 
6.000,00 euros.
- Anexo 1 “Memoria”: Deben presentar un anexo específico e único para cada proxecto so-
licitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir axeitadamente os seguintes 
conceptos:
· Deben presentar un orzamento independente por cada unha das 3 actividades que solicitan, 
dentro dos límites establecidos na convocatoria.
· O déficit da actividade non pode ser superior a 6.000,00 euros
· Deben xustificar axeitadamente os distintos conceptos que compoñen o importe orzamen-
tado, aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente 
é subvencionable
- Memoria complementaria: no apartado B) deben cubrir o número de licencias que van par-
ticipar nos campionatos recollidos na memoria.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as

211/2021/268
FEDERACION GALLEGA 
DE ACTIVIDADES SUBA-
CUATICAS (FEGAS )

G15108319 TIPO 1: CAZAFOTOSUB EN APNEA

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 1 non pode ser superior a 
6.000,00 euros.
- Anexo 1 “Memoria”: Deben presentar un anexo específico e único para cada proxecto so-
licitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir axeitadamente os seguintes 
conceptos:
· Deben presentar un orzamento independente por cada unha das 3 actividades que solicitan, 
dentro dos límites establecidos na convocatoria.
· O déficit da actividade non pode ser superior a 6.000,00 euros
· Deben xustificar axeitadamente os distintos conceptos que compoñen o importe orzamen-
tado, aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar que efectivamente 
é subvencionable
- Memoria complementaria: no apartado B) deben cubrir o número de licencias que van par-
ticipar nos campionatos recollidos na memoria.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/273 CLUB MARINEDA AT-
LETICO G15355464 TIPO 1.1: VIAJES A CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA
- Memoria en documento adxunto: Solicítase ampliación da memoria presentada, dacordo 
cos criterios recollidos na base 11.2 da convocatoria.

211/2021/276 CLUB POLIDEPORTIVO 
ESCLAVAS G70269089 TIPO 1: BALONCESTO FEMENINO

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver
- Anexo 2: Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir axeitadamente os seguintes erros:
· O déficit de actividade é incorrecto (non pode ser superior a 6.000,00 euros) e non coincide 
co importe solicitado no anexo de solicitude.
· Deben xustificar axeitadamente os distintos conceptos que compoñen o importe orzamen-
tado (30.000,00 euros), aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar 
que efectivamente é subvencionable.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/277 CLUB POLIDEPORTIVO 
ESCLAVAS G70269089 TIPO 1: BALONCESTO BABY

- A solicitude de subvención presentada podería non cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1, polo que non podería admitirse. Deben modifica-
la ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido na base 3 da convocatoria 
para as subvencions do tipo 1.
- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Anexo 2: Orzamento de ingresos e gastos”: Deben correxir axeitadamente os seguintes erros:
· O déficit de actividade (1.008,00 euros) non coincide co importe solicitado no anexo de 
solicitude (1.000,00 euros). Revisar e correxir
· Deben xustificar axeitadamente os distintos conceptos que compoñen o importe orzamen-
tado (8.400,00 euros), aclarando a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar 
que efectivamente é subvencionable.
- Falta presentar a memoria complementaria do tipo 1.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/278 CLUB POLIDEPORTIVO 
ESCLAVAS G70269089 TIPO 5: 3X3 COMPETICION DE VERA-

NO EN EXTERIOR

- Falta presentar o anexo 1: Memoria da actividade.
- Falta presentar o anexo 2: Orzamento de gastos e ingresos
- Falta presentar a memoria complementaria do tipo 5 cuberta.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/279 CLUB DEPORTIVO LOS 
ROSALES G15368186 TIPO 1: BALONCESTO

- A solicitude de subvención presentada podería non cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1, polo que non podería admitirse. Deben modifica-
la ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido na base 3 da convocatoria 
para as subvencions do tipo 1.
- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 9.160,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacordo 
coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… No 
espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e ache-
garase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un máxi-
mo de 10 páxinas”. DEBEN PRESENTAR UNHA MEMORIA CORRESPONDENTE AO ANO 2021.
- Falta presentar a memoria complementaria do tipo 1.
- Anexo 2: Orzamento incorrecto. Dacordo coas cifras remitidas, non solicitan ningún importe. 
Revisar orzamento e correxir.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos de persoal” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo.
· “Gastos de xestoría” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/280 CLUB DEPORTIVO LOS 
ROSALES G15368186 TIPO 1: FUTBOL SALA

- A solicitude de subvención presentada podería non cumprir cos requisitos establecidos na 
convocatoria para as subvencións de tipo 1, polo que non podería admitirse. Deben modifica-
la ou presentar unha nova actividade para axustarse ó establecido na base 3 da convocatoria 
para as subvencions do tipo 1.
- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada a Deputación por 
importe de 9.160,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” non poñen nada.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacordo 
coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… No 
espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e ache-
garase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un máxi-
mo de 10 páxinas”. DEBEN PRESENTAR UNHA MEMORIA CORRESPONDENTE AO ANO 2021.
- Falta presentar a memoria complementaria do tipo 1.
- Anexo 2: Orzamento incorrecto. Dacordo coas cifras remitidas, non solicitan ningún importe. 
Revisar orzamento e correxir.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos de persoal” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo.
· “Gastos de xestoría” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo.
· Dacordo coa base 4.4 da convocatoria, pódese imputar un máximo dun 20% do orzamento 
como gastos indirectos. Deben revisar os importes imputados no apartado 4 do orzamento 
(2.100,00 euros) e correxilos.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/284 CLUB NATACION CO-
RUÑA G15115900 TIPO 1.1: CAMPEONATOS DE ESPA-

ÑA DE NATACION

- Xustificar axeitadamente a imputación, como gasto vinculado, das nóminas de Leandro Ma-
quieira Laguela e Juan José Solleiro Tizón, dacordo cos prezos normais de mercado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben correxir a casilla “Total Ingresos” do Orza-
mento de ingresos e gastos. Deben poner 9.700,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos de persoal” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, para comprobar 
que efectivamente é subvencionable
· “Alojamientos y manutención” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, para 
comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.

211/2021/285 CLUB COMPAÑIA DE 
MARIA G15228315

TIPO 1: COMPETICION FEDERA-
DA AUTONOMICA HOCKEY SOBRE 
PATINES

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para o concepto de “Gastos de persoal”, aclararando a súa necesidade e relación 
co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
-
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/286 CLUB COMPAÑIA DE 
MARIA G15228315

TIPO 1: COMPETICION FEDERADA 
LOCAL Y PROVINICAL DE BALON-
CESTO

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para o concepto de “Gastos de persoal”, aclararando a súa necesidade e relación 
co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/287 CLUB COMPAÑIA DE 
MARIA G15228315

TIPO 2: PROGRAMA MULTIDEPORTE 
PARA FOMENTO ACTIVIDAD FISICA 
EN EDAD INFANTIL (4 A 6 AÑOS)

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para o concepto de “Gastos de persoal”, aclararando a súa necesidade e relación 
co proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacordo 
coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… No 
espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e ache-
garase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un máximo 
de 10 páxinas”. A MEMORIA PRESENTADA (PSICOMOTRICIDADE EN PATINS) NON PARECE TER 
RELACIÓN CON ESTE PROXECTO.

211/2021/288 CLUB ESGRIMA CORUÑA G15224751
TIPO 1: COMPETICION INTERNACIO-
NAL, ESGRIMA ADAPTADA Y CAM-
PEONATOS DE ESPAÑA

- Anexo 1 (memoria): faltan apartados por cubrir (denominación actividade, datas e local).
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, con detalle da categoría na que compiten e, se é posible, a división 
entre mulleres, home e nenos/as.

211/2021/289 CLUB ATLETISMO RIAZOR 
CORUÑA G15799620 TIPO 1.1: VIAJES A CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA

- Anexo 1 (memoria): deben correxir as datas dos eventos. Poñen 2018 en vez de 2021.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.
- Base 11.3: certificado da federación correspondente que certifique o número de licenzas 
que figuran na solicitude, indicando exclusivamente aquel número de licenzas que van parti-
cipar nos campionatos ou nas clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
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N.º DE EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2021/341 UNION VECINAL VENTO-
RRILLO G70219498 TIPO 5: TROFEO TERESA HERRERA 

FÚTBOL SALA

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá modificar 
ou renunciar a 1 das actividades solicitadas.
- Falta a sinatura do Secretario en toda a documentación.
- Anexo 1 (memoria): faltan apartados por cubrir (denominación actividade, datas e local).
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta cubrir as casillas de “Actividade”, “Total 
Ingresos” e “Total Gastos”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta engadir na parte de Ingresos a parte de 
cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos de desprazamento e retransmisión” deben aclarar a súa necesidade e relación co 
proxecto, para comprobar que efectivamente é subvencionable.
· “Gastos de material deportivo” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así 
como a súa consideración de gasto directo.
· Dacordo coa base 4.4 da convocatoria, pódese imputar un máximo dun 20% do orzamento 
como gastos indirectos. Deben revisar os importes imputados no apartado 4 do orzamento 
(1.300,00 euros) e correxilos.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/290 UNION VECINAL VENTO-
RRILLO G70219498

TIPO 5: TROFEO CONCELLO DA CO-
RUÑA FUTBOL PLAYA MASCULINO, 
FEMENINO, INCLUSIVO

- Dacordo coa base 7.3 da convocatoria “No caso da entidade deportiva perciba unha axuda 
de forma directa (convenio nominativo) por parte da Concellería de Deportes ou dun ente 
colaborador, só terá dereito a solicitar as seguintes axudas, sempre e cando sexa inequívoco 
que a actividade que se pretenda subvencionar non estea financiada polo convenio nominati-
vo … Convenios de importe entre 9.000,01 e 20.000,00 euros: 2 subvencións (unha subven-
ción do tipo 1.1 e unha subvención dalgún dos tipos do 2 ao 5)”, polo que deberá modificar 
ou renunciar a 1 das actividades solicitadas.
- Falta a sinatura do Secretario en toda a documentación.
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 5 non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 1 (memoria): faltan apartados por cubrir (denominación actividade, datas e local).
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta cubrir as casillas de “Actividade” e deben 
correxir a casilla “Total Ingresos”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta engadir na parte de Ingresos a parte de 
cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os seguintes conceptos:
· “Gastos test Covid” deben aclarar a súa necesidade e relación co proxecto, así como a súa 
consideración de gasto directo para comprobar que efectivamente é subvencionable.
· “Gastos de material deportivo” Deben xustificar axeitadamente o importe orzamentado para 
comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
· Dacordo coa base 4.4 da convocatoria, pódese imputar un máximo dun 20% do orzamento 
como gastos indirectos. Deben revisar os importes imputados no apartado 4 do orzamento 
(2.800,00 euros) e correxilos.
- Falta presentar a memoria complementaria de tipo 5 correspondiente a este proxecto.
- Falta presentar a memoria en documento adxunto, tal e como esixe a convocatoria. Dacor-
do coa Base 11.2 da convocatoria “A Memoria debe presentarse nun documento aparte… 
No espazo contemplado no Anexo para a Memoria escribirase “VER MEMORIA ADXUNTA” e 
achegarase unha Memoria adxunta. A Memoria debe estar escrita en letra Arial 11 e ter un 
máximo de 10 páxinas”.

211/2021/291 FEDERACIÓN GALLEGA 
DE VOLEIBOL V15067978

TIPO 5: FINAL CAMPEONATO GALLE-
GO DE VOLEY PLAYA CATEGORIAS 
INFERIORES

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 5 non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta engadir na parte de Ingresos a parte de 
cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Falta presentar a memoria complementaria de tipo 5 correspondiente a este proxecto.

211/2021/295 FEDERACIÓN GALLEGA 
DE VOLEIBOL V15067978 TIPO 5: FINAL CAMPEONATO GALLE-

GO DE VOLEY PLAYA SENIOR

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 5 non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta engadir na parte de Ingresos a parte de 
cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Falta presentar a memoria complementaria de tipo 5 correspondiente a este proxecto.
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211/2021/296 FEDERACIÓN GALLEGA 
DE VOLEIBOL V15067978 TIPO 5: FINAL CAMPEONATO ESPAÑA 

DE VOLEI PLAYA DE CLUBS

- Dacordo coa Base 2, debe acreditar que dispón de sede ou delegación no termo munici-
pal da Coruña
- Anexo “Solicitude”: O importe máximo dunha actividade de tipo 5 non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non pode ser superior a 
10.000,00 euros.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta engadir na parte de Ingresos a parte de 
cofinanciación que é obrigatoria dacordo coa base 7.5 “O importe máximo do orzamento sus-
ceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo. En consecuencia, o coeficiente 
de financiamento propio será como mínimo do 20%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe or-
zamentado (11.375,00 euros) para o concepto “Adquisición de material patra montaje de 
instalación temporal” para comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co dis-
posto nas bases 4.1 e 4.6.
- Falta presentar a memoria complementaria de tipo 5 correspondiente a este proxecto.

211/2021/293 CLUB BALONMAN BRI-
GANTIUM G70557962 TIPO 1: BALONMANO FEMENINO

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a participación en compe-
ticións federadas. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga referencia 
expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Anexo Solicitude: falta cubrir a casilla de “importe solicitado”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar axeitadamente o importe orza-
mentado para os conceptos “Material deportivo” para comprobar que efectivamente é sub-
vencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
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