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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
BASES ESPECÍFICAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE AXUDAS
ORIENTADAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DA CIDADE DE VIGO
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 10 de setembro de 2021, adoptou o
seguinte acordo:
Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria específica de axudas para o desenvolvemento
de axudas orientadas a deportistas de alto nivel da cidade de Vigo.:
BASES ESPECÍFICAS DE AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE AXUDAS ORIENTADAS
A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DA CIDADE DE VIGO

PRIMEIRA.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN.
É obxecto das presentes bases regular a convocatoria e a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas económicas dirixidas a deportistas de alto nivel da cidade de Vigo, coa
finalidade de axudar a sufragar os gastos vinculados coas competicións e cos adestramentos
necesarios para o desenvolvemento da súa modalidade deportiva, en orde ó logro dun mais
alto nivel nun futuro próximo.

Estas axudas serán compatibles con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración, ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, e incompatibles coas axudas
dinamizadas no programa de axudas da Fundación Vigo en deporte do ano 2021 para deportistas
individuais.
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TERCEIRA.- COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS.

https://sede.depo.gal

A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 50.000,00 € (Cincuenta mil
Euros) que se farán efectivos con cargo á partida orzamentaria 3410.480.00.00 “Axudas a
deportistas individuais de elite”. Poderán outorgarse axudas superando esta contía sen nova
convocatoria cando se dean as circunstancias previstas no artigo 31.2 da Lei de subvencións
de Galicia.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEGUNDA.- CONTÍA TOTAL E CRÉDITO ORZAMENTARIO.
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CUARTA.–REQUISITOS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS.
Poderán participar na convocatoria os/as deportistas que cumpran os seguintes requisitos:

•
Reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia e non estar incursos en prohibición para ser beneficiario da axuda das
previstas no citado artigo para o que se esixirá aos solicitantes unha declaración de non estar
incursos nas prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do citado artigo 10 da Lei 9/2007.

•
Acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e para coa Seguridade
Social e co Concello de Vigo.

•
En calquera dos casos, entenderase que o/a solicitante, ao presenta-la solicitude de
subvención, autoriza á comisión avaliadora para solicitar e comprobar de oficio os datos e
certificados acreditativos necesarios ós departamentos administrativos responsables.
•

Requisitos específicos:

• Estar empadroado na cidade de Vigo, con vixencia mínima dende 01/01/2020, dato que
será comprobado de oficio pola propia administración.

• Ter competido participando de xeito individual, parella, trío ou como guía de deporte
adaptado na competición a baremar.
• Non estar cumprindo sanción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva de
carácter grave ou moi grave.
• Cumprir como mínimo un dos seguintes requisitos:

• No caso de participar como “Guía” dunha modalidade de deporte adaptado,
certificado emitido pola autoridade federativa competente.

De conformidade co artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, salvo que conste no procedemento a
súa oposición expresa ou a lei especial aplicable requira consentimento expreso, enténdese
outorgado o consentimento para que o órgano administrativo competente consulte de forma
electrónica ou por outros medios, a esta Administración Pública, outras Administracións ou
Entes, os datos persoais necesarios para a resolución deste expediente/solicitude, en especial,os
que acrediten os requisitos de empadroamento, atoparse ao corrente das obrigas tributarias
coa Axencia Estatal de la Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e
a consellería competente en materia de economía e facenda e co Concello de Vigo.
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• No caso de deportistas con discapacidade que participen en competicións de deporte
adaptado, certificado emitido pola federación española da modalidade que acredite
que o/a solicitante está considerado/a deportista de alto nivel.

https://sede.depo.gal

• Ter estado clasificado/a entre o 20% dos mellores deportistas do Ranking nacional
da modalidade en calquera momento do ano 2020 ou 2021, sempre que este Ranking
estea formado como mínimo por 50 deportistas.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Estar recoñecido/a no ano 2020 ou 2021 como deportista de alto nivel pola Secretaría
Xeral para o deporte ou polo Consejo Superior de Deportes.
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QUINTA.- OBRIGAS DOS/DAS BENEFICIARIOS.
Serán obrigas dos/das beneficiarios/as das subvencións, ademais das previstas nestas bases
e convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:

a) Deixar constancia da financiamento municipal coa inclusión da imaxe institucional en
calquera competición na que participe durante un ano a contar desde a notificación da resolución
da convocatoria.

b) Responder da veracidade dos datos da solicitude, baixo a persoal responsabilidade da
persoa que subscriba a solicitude.

c) Someterse ás comprobacións que, de considerarse oportuno, puidera realizar a Concellería
de deportes, así como calquera tipo de comprobación e control financeiro que puideran realizar
os órganos de control competentes.
d)

Comunicar á Concellería de deportes a obtención doutras axudas para o mesmo fin.

e) Acreditar con anterioridade a que se dite a proposta de resolución de concesión que se
atopa ó corrente coas obrigas tributarias e para coa Seguridade Social.

f) Participar nas actividades e eventos de difusión e promoción que o Concello de Vigo
puidera programar durante o ano seguinte á notificación da resolución.

g) Proceder ó reintegro da axuda así como dos xuros de demora correspondente no
caso de:
• Obter a axuda falseando datos.

• Obstruír a comprobación e control financeiro.

• Incumprir as obrigas establecidas nas bases da convocatoria.

O número máximo de competicións que se valorarán por deportista será de 3.

•

Consideracións específicas:

•

A puntuación mínima esixida para ser beneficiario/a das axudas é de 10 puntos.
• Os Campionatos de Europa e do Mundo, para ser tidos en consideración como tal,
deberán ter a designación oficial, que deberá ser acreditado pola autoridade federativa
competente.
• Participación mínima por proba para que a competición sexa tida en consideración:

• Campionatos de Europa, Campionatos do Mundo e Outras competicións internacionais:
25 participantes na proba e 8 países en categoría masculina, e 12 participantes e 6
países en categoría feminina.
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•
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1.- Para efectuar as propostas de concesión das axudas, a comisión avaliadora terá en conta
os seguintes criterios e baremo de puntuación.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SEXTA.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA AXUDA.
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• Fase final de Campionatos de España: 12 participantes na proba en categoría masculina
e 8 participantes na categoría feminina.

• Non se esixirá participación mínima en competicións de deporte adaptado, aínda que
de non alcanzala, a puntuación obtida na competición da que se trate multiplicarase por
0,75.

• A categoría de “Outras competicións Internacionais” engloba Copas do Mundo, Copas
de Europa e Circuítos incluídos no calendario internacional como probas de alto nivel
europeo ou mundial.

• No caso de participar en varias probas dentro do mesmo campionato, só valorarase o
resultado que outorgue unha maior puntuación.

• No caso de solicitantes que participen como “Guías” en modalidades de deporte
adaptado, a puntuación final obtida multiplicarase por 0,25.

•

• Datas de inicio das competicións: Serán tidas en conta as competicións con data de
inicio comprendida entre o 1 de setembro de 2020 e o 30 de agosto de 2021.
Puntuacións:

Outras compet. Intnais

Cat. Absol.

Fase final Cto. España

Outras cat.

1º a 4º Posto

10 puntos

5 puntos

5º a 8º Posto

5 puntos

3 puntos

Participación

- puntos

- puntos

Cat. Absol.

Fase Final Cto. Europa

Outras
cat.

Cat. Absol. Outras
cat.

Fase final Cto. Mundo
Cat. Absoluta Outras cat.

30 puntos 15 puntos 100 puntos 50 puntos
150 puntos 75 puntos
Outras compet. Intnais
Fase final Cto. España
Fase Final Cto. Europa
Fase final Cto. Mund
15 puntos 8 puntos
50 puntos 25 puntos
75 puntos
50 puntos
Cat. Absol. Outras cat.
Cat. Absol.
Outras
Cat. Absol. Outras
Cat. Absoluta Outras
- puntos
- puntosIntnais10 puntos
5cat.
puntos
20 puntos
15 Cto.
puntos
cat.
Outras compet.
Fase final
Cto. España
Fase Final
Europa
Fase final Cto. M

1º a 4º Posto

a)

1ª a 7ªmáximos
MÁXIMA PUNTUACIÓN
Límites
segundo a
8ª a 17ª MÁXIMA PUNTUACIÓN

orde

- puntos

de 2.500,00€
prelación:

- puntos

10 puntos

5 puntos

1.250,00€

ORDE SEGUNDO PUNTUACIÓNS
18ª a 29ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
1.000,00€OBTIDAS

IMPORTE

1ª a 7ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
30ª a 45ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
500,00€

PUNTUACIÓNS
De 10 a 40 puntos

2.500,00€
ORDE SEGUNDO PUNTUACIÓNS OBTIDAS
IMPORTE
8ª a 17ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
1.250,00€
1ª a 7ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
2.500,00€
18ª a 29ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
1.000,00€
8ª a 17ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
1.250,00€
IMPORTE
MÁXIMO
30ª
a 45ª MÁXIMA
PUNTUACIÓN
500,00€
18ª a 29ª MÁXIMA PUNTUACIÓN
1.000,00€

1.250,00€

30ª a 45ª MÁXIMA PUNTUACIÓN

Máis
40 puntosmáximos dos importes
2.500€
b) deLímites
PUNTUACIÓNS

500,00€

en función das puntuacións obtidas:

De 10 a 40 puntos
PUNTUACIÓNS
Máis deDe
4010
puntos
a 40 puntos

Máis de 40 puntos

IMPORTE MÁXIMO

1.250,00€
IMPORTE MÁXIMO
2.500€1.250,00€
2.500€
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ORDE SEGUNDO PUNTUACIÓNS
OBTIDAS- puntosIMPORTE
Participación
- puntos
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Establécense os seguintes límites máximos dos importes das axudas:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SÉTIMA.- CONTÍA

10 puntos
5 puntos
15 puntos
50 puntos
puntos
75 punt
Cat. Absol.
Outras cat.30 puntos
Cat. Absol.
Outras 100 puntos
Cat. Absol.
Outras 150Cat.
Absoluta
Ou
cat.
cat.
5º a 8º Posto
5 puntos
3 puntos
15 puntos 8 puntos
50 puntos 25 puntos
75 puntos
50 punt
E LÍMITE
DAS AXUDAS.
1º a 4ºINDIVIDUALIZADA
Posto
10 puntos 5 puntos
30 puntos 15 puntos 100 puntos 50 puntos
150 puntos 75
Participación
- puntos - puntos
- puntos
- puntos
10 puntos 5 puntos
20 puntos
15 punt
5º a 8º Posto
5 puntos
3 puntos
15 puntos 8 puntos
50 puntos 25 puntos
75 puntos
50
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c) Nos casos de empate, a orde de prelación determinarase tendo en conta os seguintes
criterios de desempate:
1º.-Mellor resultado nun campionato do mundo.

2º.-En caso de persistir o empate, mellor resultado nun campionato de Europa.

3º.-En caso de persistir o empate, mellor resultado nun campionato de España.

4º.-En caso de persistir o empate, mellor resultado en “Outras competicións internacionais”.

OITAVA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS.

O procedemento para a concesión destas axudas será en réxime de concorrencia competitiva
a través da correspondente convocatoria. Para estes efectos, ten consideración de concorrencia
competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das axudas realízase mediante a
comparación das solicitudes presentadas, a fin de establecer unha prelación entre as mesmas
de acordo cos criterios de valoración fixados nas presentes Bases reguladoras , e adxudicar
proporcionalmente, dentro do límite do crédito dispoñible fixado na convocatoria, en aplicación
dos citados criterios.
Para a adxudicación, o órgano colexiado formulará, a través de órgano instrutor, proposta
de concesión ao órgano concedente.

O importe total da convocatoria distribuirase entre as solicitudes admitidas no proceso
segundo a distribución e límites máximos establecidos na cláusula 7ª e tendo en conta os
criterios establecidos na cláusula 6ª.

As solicitudes de axudas achegaranse debidamente cumprimentadas e asinadas
electronicamente polo/a deportistas, mediante os modelos oficiais aprobados con estas bases,
que estarán dispoñibles na páxina web (www.vigo.org),
Só admitirase unha solicitude por solicitante.
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As solicitudes presentaranse nun prazo de quince días hábiles a contar desde o día seguinte ó
da publicación da convocatoria en forma de extracto no Boletín Oficial da Provincia por conduto
da Base de Datos Nacional de Subvenciones, que publicará o texto íntegro da mesma no Sistema
Nacional de Publicidade de Subvencións.

https://sede.depo.gal

En cumprimento da obriga imposta polos artigos 14.1 e 14.2.a) e 14d) da Lei 39/2015, do 1
de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establécese
que as persoas físicas poderán elixir o uso de medios electrónicos ou non para a súa
comunicación coa administración.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

NOVENA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES.
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1. Solicitude presencial: Unha vez cuberto o Formulario de solicitude aloxado na Web
do Concello de Vigo https://hoxe.vigo.org, o/a solicitante ou o/a representante legal no caso
de menores de idade deberá obrigatoriamente imprimir e asinar o documento resultante e,
xunto coa documentación requirida, presentalo no Rexistro Xeral do Concello de Vigo ou en
calquera dos lugares establecidos no art.16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).
2. Solicitude telemática: Seguindo as instrucións que se indican e unha vez cuberto o
Formulario de Solicitude aloxado na web https://hoxe.vigo.org , terá que entrar no rexistro
electrónico na sede electrónica do Concello de Vigo, onde haberá que incorporar o arquivo
resultante do proceso anterior (Formulario de Solicitude) anexando a documentación requirida.
Unha vez realizado este proceso poderá descargar o xustificante do Rexistro.
DÉCIMA.- SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.

1.- Coa solicitude, segundo o modelo que figura como anexo I.1 do expediente, deberase
achegar a demais documentación esixida nestas bases, segundo os modelos, no seu caso, que
figuran nos demais anexos da convocatoria.

•
•

Anexo I.2. Certificado das competicións asinado pola Federación Correspondente.
Anexo I.3. Declaración responsable.

•
Certificado Orixinal actualizado da titularidade da conta bancaria do/da solicitante, ou
no caso de menores de idade, do/a seu/súa representante legal.

•
Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI) ou do pasaporte (en caso de
cidadáns de países da Unión Europea) ou da tarxeta de residente en vigor (en caso doutras
nacionalidades).
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3.- Os/As solicitantes deberán presentar xunto coa solicitude (Anexo I.1) a seguinte
documentación:

https://sede.depo.gal

As solicitudes e documentación adxunta poderán presentarse no rexistro electrónico da
Administración ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos
de calquera dos suxeitos q os que se refire o artigo 2.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, nas oficinas de Correos
na forma que regulamentariamente se estableza, nas representacións diplomáticas ou oficinas
consulares de España no estranxeiro, nas oficinas de asistencia en materia de rexistros e en
calquera outro que establezan as disposicións vixentes, de conformidade co previsto no artigo
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

2.- A instancia de solicitude será asinada polo/a solicitante ou o/a representante legal no caso
de menores de idade, e presentarase no Rexistro electrónico do Concello de Vigo, ou por algún
dos procedementos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo
Común das Administracións públicas.
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•
No caso dos menores de idade, ademais da fotocopia do seu DNI ou outro documento
previsto no apartado anterior ou a autorización da súa consulta á Administración Pública,
achegarase o do pai ou o da nai ou o do titor.
•

Copia da licencia Federativa da tempada subvencionada (2020/2021).

•
Documentación que acredite o cumprimento dun dos requisitos específicos establecidos
na base 4ª:

• Recoñecemento como deportista de alto nivel pola Secretaría Xeral para o deporte ou
polo CSD do ano 2020 ou 2021.

• Certificado da Federación de ter estado clasificado/a entre o 20% dos mellores
deportistas do Ranking nacional da modalidade en calquera momento do ano 2020 ou
2021, sempre que este Ranking estea formado como mínimo por 50 deportistas.

• No caso de deportistas con discapacidade que participen en competicións de deporte
adaptado, certificado emitido pola federación nacional da modalidade que acredite que
o/a solicitante está considerado/a deportista de alto nivel.
• No caso de participar como “Guía” recoñecido pola autoridade competente duha
modalidade de deporte adaptado, certificado emitido pola Federación Deportiva que
corresponda.

Os interesados teñen dereito a non achegar documentos que xa se atopen en poder da
Administración actuante ou fosen elaborados por calquera outra Administración. A Administración
actuante poderá consultar ou solicitar devanditos documentos salvo que o interesado opuxésese
a iso. Non caberá a oposición cando a achega do documento esixísese no marco do exercicio de
potestades sancionadoras ou de inspección.

As presentes Bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO),
sen prexuízo da súa inserción na web do Concello de Vigo.

Publicidade do financiamento público. Os/As beneficiarias das subvencións deberán empregalo distintivo do Concello de Vigo en tódalas actividades e comunicacións que promovan e en todas
as equipacións, publicacións, carteis, rótulos e demais elementos de difusión ou publicidade será
indispensable mencionar á “Concellería de Deportes – Concello de Vigo” en calquera competición
na que participe durante un ano a contar desde a notificación da resolución da convocatoria.
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DÉCIMO SEGUNDA.- PUBLICIDADE.

https://sede.depo.gal

De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne algunha das
exixencias contidas nesta orde ou na citada normativa, requirirase a persoa interesada para que,
nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos. Neste
requirimento farase indicación expresa de que, se así non o fixer, se considerará que desiste na
súa petición, logo da correspondente resolución.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DECIMO PRIMEIRA.- EMENDA DA SOLICITUDE.
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DECIMO TERCEIRA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DO
PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN.
1.- A Concellería de Deportes será a encargada da instrución do procedemento de concesión
das subvencións. A avaliación das mesmas se realizará por unha Comisión de Valoración composta
polo Concelleiro de Deportes, o Xefe de Servizo da Área de Deportes e un Técnico da mesma
área que actuará como secretario.
2.- A Comisión Avaliadora, a través da Concellería de Deportes, como órgano instrutor,
formulará proposta motivada de concesión das subvencións á Xunta de Goberno Local consonte
a avaliación realizada. A proposta incluirá o informe do órgano instrutor no que conste que
da información que ten no seu poder se desprende que os beneficiarios cumpren con todos os
requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
3.- A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas.

O prazo para resolver e notificar a resolución será de seis meses, como máximo, contados a
partir da publicación desta convocatoria.

A resolución notificarase electronicamente ás persoas xurídicas solicitantes e polos medios
previstos no art. 14 da LPAC ás persoas físicas no prazo de dez días a partir da súa data a
través da sede electrónica. Remitiranse aos/ás interesados/as os avisos da posta á disposición
das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos
non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a
notificación sexa considerada plenamente válida.

5.- A resolución da Xunta de Goberno Local, sobre concesión das axudas, esgota a vía
administrativa e contra a mesma poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Xunta
de Goberno Local no prazo dun mes a contar do día seguinte ó da súa notificación, ou ben
directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Vigo, no prazo de dous meses desde o seguinte ó da notificación, de acordo cos artigos 123
e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común e 8.1 e 46 da
Lei Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
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4.- As persoas beneficiarias das axudas están obrigadas no prazo de dez días a contar do
seguinte ao da notificación a comunicar por escrito á Concellería de Deportes a aceptación ou
renuncia das axudas, transcorrido este prazo sen manifestación expresa entenderase tacitamente
aceptada.
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Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, practicarase
a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se
produza o acceso ao seu contido. A notificación entenderase rexeitada cando transcorresen
dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
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6.- O prazo máximo para la resolución da convocatoria será de seis meses a contar dende
ao día seguinte a publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra. Cumprido o prazo de resolución sen que se haxa e notificado a resolución expresa,
entenderase desestimada a solicitude de concesión da subvención.
DÉCIMO CUARTA.- OBRIGA DE INFORMACIÓN.

Os/As beneficiarios/as deberán facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
DECIMO QUINTA.- PAGAMENTO.

1.- O pagamento da axuda terá lugar logo da aprobación da resolución por parte da Xunta
de Goberno Local do Concello de Vigo.
DECIMO SEXTA.- XUSTIFICACIÓN.

De acordo co disposto no apartado 7 do artigo 30 da Lei Xeneral de Subvencións, a concesión
destas axudas non requirirá outra xustificación que a acreditación previa á concesión de que o
solicitante reúne os requisitos establecidos nesta convocatoria.

DÉCIMO SÉTIMA.- PERDA DO DEREITO AO COBRO, NULIDADE E REINTEGRO DAS
SUBVENCIÓNS. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

2.- Nulidade, reintegro, infraccións e sancións:

1. Canto ás causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das axudas e de
reintegro das mesmas estarase ao disposto no artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de subvencións de Galicia. Procederá o reintegro das cantidades percibidas, coa conseguinte
esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a
procedencia do reintegro, nos casos do artigo 33 LSG.
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1. Dará lugar á perda do dereito ao cobro da axuda o incumprimento por parte do/
da beneficiario/a da mesma de calquera das obrigas previstas nestas bases reguladoras e
especialmente as obrigas ás que se condiciona o pago único da axuda; o incumprimento dos
requisitos, condicións e demais circunstancias que determinaron o outorgamento da axuda; a
variación da finalidade da actuación; calquera incumprimento en materia de loita anti-dopaxe
e a concorrencia dalgunha das causa previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia.
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Perda do dereito ao cobro:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

1.-
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2. Canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer os/as beneficiarios/as destas
axudas e procedemento para a súa imposición estarase ao disposto no IV da Lei 9/2007, de 13
de xuño, de subvencións de Galicia e no disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvenciones e no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvenciones.
DÉCIMO OITAVA.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

1.- Os datos dos/das solicitantes serán incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade
da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das subvencións obxecto
das presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de
obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso desta
convocatoria, polo que a súa achega é obrigatoria.

2.- Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e na Lei
3/2018, de 13 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.

O/A beneficiario/a poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.

O Xefe do Servizo de deportes-Director deportivo. Rubén Peña Barceló
Conforme

O Concelleiro Delegado de Deportes. José Manuel Fernández Pérez

O Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda. Jaime Aneiros Pereira.
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Vigo, na data da sinatura dixital
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En todo o que non estea previsto na presente bases será de aplicación a Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións
e o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus
preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de Execución do Orzamento
do Concello de Vigo para o ano 2021, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu
defecto, as normas de dereito privado.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DÉCIMO NOVENA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

