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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
A CORUÑA
Deportes

Anuncio da Concellería de Deportes, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas da 
Convocatoria extraordinaria de subvencións para á realización de actividades deportivas no Concello da Coruña 2022

A Concellería de Deportes do  Concello da Coruña convocou para o ano 2022, a través do Acordo de Xunta de Goberno 
Local de data 5 de agosto de 2022 (BOP núm. 161, do 25 de agosto de 2022), subvencións destinadas ás entidades sen 
ánimo de lucro para o fomento e o apoio á realización de actividades deportivas no  Concello da Coruña para o ano 2022 
que respondan a algún dos seguintes tipos:

Tipo 1 e 1.1.- Actividade Deportiva.

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 presentadas 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,  
enmienden a falta ou acheguen os documentos preceptivos a través da sede electrónica do  Concello da Coruña con 
destino ao servizo municipal de Deportes, conforme se establece nesta resolución. De non facelo, teranse por de-
sistidas 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

3.  En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de 
documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Concellería de Deportes a través da conta de correo electrónico 
uadeportes@coruna.gal.

A Coruña, 13 de setembro de 2022

O Xefe de Servizo de Deportes

Fernando Pérez San Vicente
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ANEXO

Nº DE
EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2022/825 ESCUDERIA LA CORUÑA G15115058 TIPO 5: 6º ECO RALLYE A 
CORUÑA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: O déficit da actividade non 
pode ser superior a 10.000,00 euros. Revisar e corrixir

211/2022/865 ATLÉTICO CORUÑA 
MONTAÑEROS CF G70420534 TIPO 5: TORNEO ALEVÍN 

“MEMORIAL EPIFANIO CAMPO”

- Acreditación da publicidad do Concello: Ao tratarse dun evento xa 
celebrado, deben acreditar que cumpren co disposto en materia de 
publicidade na Base 7.7 da convocatoria.
- Anexo 1 “Memoria de la actividad”. Aínda que presenten Memoria 
en documento aparte, deben presentar cumprimentado o anexo 1 da 
convocatoria de maneira obrigatoria.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Material deportivo” para 
comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo co disposto nas 
bases 4.1 e 4.6.

211/2022/867 CLUB SEIS CORUÑA G42856724
TIPO 1: XOGOS MUNDIAIS 
E OLIMPIADAS POLICÍAS E 
BOMBEIROS 2022

- A solicitude aparece presentada por rexistro por unha persoa física. Deben 
realizala solicitude por parte da entidade xurídica, tal e como esixe o artigo 
14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de 
Ingresos 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%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: non coincide o importe 
sinalado na memoria (1.838,77 euros) co importe orzamentado no anexo 
2 (2.359,44 euros). Deben aclarar e corrixir os importes
- Memoria da actividade: deben presentala asinada e en formato PDF.
- 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.
-Certificado tributario positivo acreditativo de atoparse ao día nas súas 
débedas coa AEAT

211/2022/868 CLUB RALLY RIAS ALTAS G70511415 TIPO 5: RALLYE RIAS ALTAS 
HISTORICO

- Dacordo coa Base 2.1 da convocatoria, deben acreditar que disponen 
de sede social ou delegación no termo municipal da Coruña. Ésta deberá 
acreditarse mediante contrato ou documento de valor xurídico similar, 
a nome da entidade, na que conste que a súa utilización será para a 
realización de actividades físicas e deportivas propias da entidade que 
deberán desenvolverse obrigatoriamente en dita delegación.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben corrixir os seguintes 
erros:
a) O déficit de actividade é incorrecto (poñen 0 euros) e non coincide co 
importe solicitado no anexo de solicitude (5.000,00 euros).
b) Revisar a columna de ingresos para que o déficit da actividade acade 
o importe realmente solicitado (5.000,00 euros). Recorde que o déficit da 
a ctividade é a diferenza entre os gastos e ingresos, e debe coincidir co 
importe de subvención solicitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: o concepto “Gastos 
manutención, desprazamentos voluntarios, hoteis, comidas…” non é un 
gasto de persoal. Debe ir recollido no apartado 3 do orzamento “Materiais e 
outros gastos xerais”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado, desglosando tódolos conceptos e 
xustificando a súa necesidade.

211/2022/869 REAL CLUB NAÚTICO DE 
LA CORUÑA G15043581 TIPO 5: GRAN PREMIO CIDADE 

DA CORUÑA DE VELA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Persoal”, “Hotel e 
manutención” e “Trofeos e camisetas”, desglosando por conceptos e 
xustificando a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: o concepto “Hotel e 
manutención” non é un gasto de persoal. Debe ir recollido no apartado 3 
do orzamento “Materiais e outros gastos xerais”

211/2022/870 CLUB XIMNASIO FIBRA G15579782
TIPO 1: PARTICIPACIÓN EN 
COMPETICIÓN DEPORTIVA LIGA 
RÍAS ALTAS

- Falta presentar o anexo de solicitude e o anexo 1 (memoria).
- Acreditación documental do carácter federado da Liga Rías Altas.
- Ampriación da memoria explicando o tipo de competición, 
calendarazación da mesma, categorías e demais cuestión que permitan 
acadar unha visión completa do evento deportivo.
- Memoria complementaria de tipo 1: en relación ao apartado A) “Nivel de 
competición” indican Interprovincial. Non obstante, dos datos da memoria 
dedúcese que se trata dun evento con carácter provincial. Revisar e, no seu 
caso, corrixir.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de 
Ingresos a parte minima 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%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: debe vir asinado polo 
Presidente e a Secretaria.
- 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.
- Certificados tributarios positivos acreditativos de atoparse ao día nas súas 
débedas coa AEAT, a Seguridade Social e o Concello da Coruña
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Nº DE
EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2022/871 CLUB DE ARQUITECTURA 
TECNICA G15116759 TIPO 5: GPS- COPA DE LA 

REINA 2022

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: na documentación remitida 
constan numerosos patrocinadores (públicos e privados). Solicítase 
aclaración das aportacións efectuadas polos mesmos, sexa económica ou 
en especie, e se aparece reflexada no apartado de Ingresos do Orzamento 
presentado.

211/2022/872 ESCOLA HOCKEY HIERBA A 
CORUÑA HC G70493390

TIPO 1: DESPLAZAMIENTOS 
EQUIPO SÉNIOR HIERBA 
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL

- A axuda que solicitan parece estar incluida na subvenciópn concedida na 
convocatoria ordinaria. Deben acreditar que efectivamente non está incluido 
na subvención concedida mediante resolución de data 20/06/2022 (BOP 
nº 119 de 23/06/2022) para a finalidade “Hoquei sala e herba”.
- Anexo de solicitude: falta presentar a 3ª folla documento coas sinaturas 
dos representantes da entidade.
- Acreditación documental do carácter nacional da competición.
 - Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Desprazamentos”, 
desglosando por destinos e mecanismo de transporte.
- Certificado tributario positivo acreditativo de atoparse ao día nas súas 
débedas coa AEAT ACTUALIZADO

211/2022/877 CORUÑA ROLLER DERBY 
IRMANDIÑAS G70497409 TIPO 5: INICIACION ROLLER 

DERBY

- A solicitude aparece presentada por rexistro por unha persoa física. Deben 
realizala solicitude por parte da entidade xurídica, tal e como esixe o artigo 
14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas.
- Anexo de solicitude: falta sinalar o tipo de actividade para o que solicita 
a subvención (recordar que o tipo 1 subvenciona a participación e/ou 
consecución dun resultado deportivo en competicións desenvolvidas no 
ámbito federativo e que o tipo 5 subvenciona a organización de eventos e 
competicións deportivas)
- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a 
participación en competicións federadas e o tipo 5 a organización de 
eventos e competicións deportivas. A denominación da actividade así como 
o disposto na memoria podería non parece ter cabida nas bases desta 
convocatoria. Revisar e corrixir. 
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: deben desglosar por 
conceptos os gastos do orzamento para saber en qué se vai invertila 
subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: hai un erro na elaboración do 
orzamento, pois teñen máis ingresos que gastos. Deben revisalo e corrixilo.
- Memoria adxunta: debe vir asinada pola presidenta e a secretaria.
- Memoria complementaria de tipo 5: falta por cubrir o apartado “Número de 
participantes” (A actividade solicitada non semella un tipo 5).

211/2022/879 CLUB DE FUTBOL 
BATALLADOR SD G15312242 TIPO 1: PROMOCIÓN DEL 

FUTBOL 

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a 
participación e/ou consecución dun resultado deportivo en competicións 
federadas. A denominación da actividade así como o disposto na memoria 
podería non parece ter cabida nas bases desta convocatoria. Revisar e 
corrixir.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: hai un erro na elaboración 
do orzamento, pois teñen máis ingresos que gastos. Ademais, os importes 
están mal sumados. Deben revisalo e corrixilo.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Equipamento deportivo” e 
“Arbitraxes, dereitos licencias, mutualidade futbolistas”, desglosando por 
conceptos e xustificando a súa necesidade.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada 
por importe de 6.000,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” só mencionan 
810,20 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

211/2022/880

ASOCIACION CULTURAL 
E DEPORTIVA CUERPO 
NACIONAL POLICIA 
GALICIA

G70347125

TIPO 5: XII CAMPEONATO 
INTERNACIONAL IBERICO DE 
FUTBOL SALA PARA FF.CC. DE 
SEGURIDAD 

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “aloxamento e manutención 
xogadores”, desglosando por conceptos e xustificando a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente os conceptos “Trofeos” e “Premios ganador”, e a diferenza 
entre ambos conceptos.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención concedida 
pola Deputación por importe de 4.500,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” 
só mencionan 2.000 euros

211/2022/882
REAL SOCIEDAD 
DEPORTIVA HIPICA DE LA 
CORUÑA

G15047095
TIPO 5: TROFEO DE SALTO DE 
OBSTÁCULOS CIUDAD DE A 
CORUÑA

- En relación ao lugar de celebración do evento, dacordo coa base 3 da 
convocatoria, non se admitirá a presentación de solicitudes que non teñan 
como finalidade a realización dunha actividade física ou deportiva dentro 
do termo municipal de A Coruña, salvo cando as entidades acrediten 
axeitadamente que non se pode desenvolver a actividade solicitada dentro 
do termo municipal de A Coruña.
Dacordo co anterior, deberá xustificar e acreditar axeitadamente a razón 
da non celebración do evento deportivo dentro do termo municipal de A 
Coruña.
- Memoria da actividade: debe indicar unha data prevista para a realización 
do evento deportivo.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Gastos de persoal” e 
“catering”, desglosando por conceptos e xustificando a súa necesidade
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Nº DE
EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2022/884 CLUB POLIDEPORTIVO 
ESCLAVAS G70269089

TIPO 1: COMPETICIONES 
DEPORTIVAS CLUB 
(BALONCESTO Y FÚTBOL)

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Gastos de persoal”, 
desglosando por conceptos e xustificando a súa necesidade.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Material e equipamento 
deportivo (baloncesto e fútbol)” para comprobar que efectivamente é 
subvencionable dacordo co disposto nas bases 4.1 e 4.6.
- Memoria da actividade: no orzamento e na denominación da actividade 
fan referencia a baloncesto e fútbol. Sen embargo, na memoria adxunta 
parecen só pedir subvención para a sección de baloncesto. Revisar e 
corrixir.
- Memoria complementaria tipo 1: Deben corrixir o apartado A “Nivel de 
competición” e falta cumprimentar o apartado B “Número de licencias”. 
Ademais, deben presentar un único anexo de memoria complementaria.
- Certificado tributario positivo acreditativo de atoparse ao día nas súas 
débedas coa AEAT (o certificado aportado está caducado)

211/2022/885
ASOCIACION DEPORTIVA 
Y CULTURAL ALQUIMIA 
INLINE

G70306493
TIPO 5: 4ª SEDE DE LIGA 
NACIONAL ELITE ALEVIN DE 
HOCKEY LÍNEA

- Anexo de solicitude: falta cubrir os apartados de denominación da 
actividade e importe solicitado.
- Acreditación da publicidad do Concello: Ao tratarse dun evento xa 
celebrado, deben acreditar que cumpren co disposto en materia de 
publicidade na Base 7.7 da convocatoria

211/2022/886 CLUB DEPORTIVO XERION G70131982

TIPO 1: BALONCESTO 
COMPETICION 3ª DIVISION 
AUTONÓMICA SENIOR 
MASCULINA

- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada 
por importe de 1.700,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” só solicitan 
1.000,00 euros. Revisar e corrixir.
- 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.

211/2022/887
FEDERACION GALLEGA 
DE DEPORTE AUTÓCTONO 
(CHAVE)

G15583750 TIPO 5: TROFEO TERESA 
HERRERA DE CHAVE 2022

- Anexo de solicitude: falta cubrir o apartado de importe solicitado.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de 
Ingresos a parte minima 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%”. 

211/2022/889
AGRUPACION 
MONTAÑEROS 
INDEPENDIENTES

G15291370 TIPO 5: CAMIÑA CORUÑA
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Gastos de persoal”, 
desglosando por conceptos e xustificando a súa necesidade

211/2022/890 DOBOK ESCUELA DE 
TAEKWONDO G70285119 TIPO 1: TAEKWONDO 

COMPETICIÓN BASE Y ÉLITE

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Local e ximnasio 
entrenamento” e “Viaxes competicións”, desglosando por conceptos e 
xustificando a súa necesidade.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 1.
- 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.

211/2022/891 DRUIDAS BEISBOL CLUB G15323538 TIPO 1: BEISBOL

- Anexo de solicitude: falta cubrir o apartado de denominación da 
actividade. Deben cubrir os distintos anexos cunha denominación que faga 
referencia expresa ao proxecto que queren desenvolver.
- Tódolos anexos veñen sen asinar polo presidente e o secretario. Correxir
- Anexo 1 “Memoria da actividade”: falta cubrir tódolos apartados do 
documento.
- Falta achegar memoria explicativa adxunta do proxecto asinada e en 
formato PDF, cos datos esixidos na base 11.2 da convocatoria.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta cubrir tódolos apartados 
do documento.
- Falta presentar o anexo memoria complementaria actividades del tipo 1.
- 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.
- En relación á información contida na documentación presentada, a 
adquisición dun grupo electróxeno non é subvencionable cargo a esta 
convocatoria.

211/2022/892 CPA BRINCADEIRA G15946080
TIPO 1.1: CAMPIONATO 
GALEGO PRIMEIRA CATEGORÍA 
GRUPO SHOW

- A solicitude aparece presentada por rexistro por unha persoa física. Deben 
realizala solicitude por parte da entidade xurídica, tal e como esixe o artigo 
14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas.
- Anexo de solicitude: o anexo presentado está incompleto, falta a última 
folla. Corrixir
- Memoria da actividade: deben presentala asinada e en formato PDF.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Alquiler pista entrenamentos”, 
desglosando por conceptos e xustificando a súa necesidade en relación 
coa finalidade do proxecto.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta cubrir a procedencia dos 
1.870,85 euros do apartado de Ingresos.
- 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 participar nos campionatos ou nas 
clasificatorias para os cales se solicita a subvención
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Nº DE
EXPEDIENTE SOLICITANTE CIF ACTIVIDADE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

211/2022/893
CLUBE DEPORTIVO 
DIVERSIDADE FUNCIONAL 
GALICIA

G70448444
TIPO 1:FOMENTO, PRÁCTICA E 
COMPETICIÓN EN DEPORTES 
ADAPTADOS

- Anexo de solicitude: o anexo presentado está incompleto, faltan 2 follas. 
Corrixir.
- Aclarar porque no anexo de solicitude consta unha subvención solicitada 
por importe de 5.000,00 euros e no anexo 2 “Orzamento” só solicitan 
4.500,00 euros. Revisar e corrixir
- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a 
participación e/ou consecución dun resultado deportivo en COMPETICIÓNS 
FEDERADAS. A denominación da actividade así como o disposto na 
memoria podería non ter cabida nas bases desta convocatoria. Revisar e 
corrixir
- Acreditación documental do carácter federado das competicións.
- Falta achegar memoria explicativa adxunta do proxecto.
- Ampriación da memoria explicando o tipo de competición, 
calendarazación da mesma, categorías e demais cuestión que permitan 
acadar unha visión completa do evento deportivo.
- 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 xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Alquiler instalación e locais” e 
“Material deportivo-equipacións”, desglosando por conceptos e xustificando 
a súa necesidade.
- Certificados tributarios positivos acreditativos de atoparse ao día nas súas 
débedas coa AEAT, a Seguridade Social e o Concello da Coruña.

211/2022/894 EIRIS SOCIEDADE 
DEPORTIVA G15644347 TIPO 1: PROGRAMA 

DEPORTIVO COMPETITIVO

- Denominación actividade: o tipo 1 subvenciona actividades para a 
participación e/ou consecución dun resultado deportivo en COMPETICIÓNS 
FEDERADAS. A denominación da actividade así como o disposto na 
memoria “Programa deportivo NON competitivo” podería non ter cabida nas 
bases desta convocatoria. Revisar, aclarar e corrixir.
- Memoria complementaria tipo 1: Deben corrixir o apartado A “Nivel de 
competición” marcando o nivel de competición no que van competir cun X 
e falta cumprimentar o apartado B “Número de licencias”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: falta incluir na parte de 
Ingresos a parte minima 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%”.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Materiais deportivos e 
sanitarios” 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 orzamentado para “Desprazamentos profesionais” 
e “Mantemento campo para adestramento e actividades”, desglosando por 
conceptos e xustificando a súa necesidade.
- 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 
ACTUALIZADO AO ANO 2022.

211/2022/895 CLUB GIMNASIA RITMICA 
SANTIAGO APOSTOL G15629462

TIPO 1.1: PARTICIPACIÓN EN 
COMPETICIÓNS DE XIMNASIA 
RÍTMICA

- O contido do proxecto é moi semellante ao proxecto que se financia 
mediante o convenio nominativo de 2022. A finalidade da solicitude é a 
participación en competicións deportivas de ximnasia rítmica. Sen embargo, 
non solicitan para desprazamentos, aloxamentos ou inscripcións, semella 
que se está a financiar o fomento da actividade (O anexo 1 “Memoria” é 
igual a memoria do convenio nominativo). Deben explicar e xustificar que 
non están a incumprir a base 7.3 da convocatoria.
- 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 participar nos campionatos ou nas 
clasificatorias para os cales se solicita a subvención.
- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Material de entrenamento e 
competición” para comprobar que efectivamente é subvencionable dacordo 
co disposto nas bases 4.1 e 4.6.

211/2022/897 XIMNASIA CORUÑA G70074455 TIPO 5: GALA NADAL CLUB 
XIMNASIA CORUÑA

- Anexo 2 “Orzamento de ingresos e gastos”: Deben xustificar 
axeitadamente o importe orzamentado para “Merchandising regalos” e 
“Indumentaria-vestimenta”, desglosando por conceptos e xustificando a 
súa necesidade
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