BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO CONCELLO DE BOIRO DE
BOLSAS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS/AS DA LOCALIDADE. ANO 2021

1.- OBXECTO
O Concello de Boiro, no seu labor de promoción e difusión do deporte, é consciente do esforzo
realizado por moitos/as deportistas con talento para progresar naqueles deportes que teñen
un carácter individual, de oposición ou náuticos. Con motivo de recoñecer este esforzo e a
dedicación que leva aparellada a dedicación da práctica deportiva de alto nivel, realízase a
presente convocatoria de bolsas.
A dotación total da presente convocatoria será de 7.500 euros, con cargo á aplicación
orzamentaria 341/48000.
Esta cantidade será distribuída en 5 bolsas de 300 €, 10 bolsas de 200 € , 16 bolsas de 150 € e
16 bolsas de 100 €.
Estas bolsas serán compatibles con outras axudas públicas ou privadas para a mesma
finalidade.
2.-SOLICITANTES
Poderán participar nesta convocatoria deportistas do concello que reúnan os seguintes
requisitos:
2.1.- Estar empadroados/as en Boiro.
2.2.- Ter entre 9 e 23 anos a data 31 de decembro de 2021.
2.3.- Dispoñer de licencia federativa en vigor no momento da presente convocatoria.
2.4.-Ter participado na tempada precedente en:
2.4.1.- Campionatos oficiais galegos, españois ou de nivel superior.
2.4.2.- Convocatorias das seleccións galega ou española da especialidade.
2.4.3.- Probas oficiais de nivel competitivo igual ou superior aos campionatos galegos,
así recoñecidas e acreditadas pola federación correspondente.
2.4.4.- Campionatos oficiais absolutos de liga da 1ª, 2ª e 3ª categoría de cada
especialidade.
2.5.- Non sufrir sanción ou descualificación por comportamento antideportivo.

3.-DOCUMENTACIÓN
As solicitudes presentaranse no modelo normalizado que se achega ao final destas bases, e
que tamén se poderán conseguir no Departamento de Deportes (Casa da Cultura “Ramón
Martínez López”/Parque da Cachada) ou na páxina www.boiro.gal
Ás solicitudes achegaráselles a seguinte documentación (orixinais ou copias compulsadas):
3.1.- DNI do/a solicitante.
3.2.- Volante de empadroamento no Concello de Boiro.
3.3.- Certificación da conta bancaria.
3.4.- Copia da licencia federativa en vigor.
3.5.-Certificación da Federación Deportiva correspondente ou documento de
organismo oficial que acredite:
•

•
•

Os méritos logrados polo/a deportista durante a temporada
precedente. (En caso de probas ou campionatos oficiais que non sexan o
campionato galego, de España, de Europa, do Mundo, olimpíadas, ou
convocatorias coas seleccións, pero que teñan un nivel competitivo igual
ou superior aos campionatos galegos, a federación ou organismo
competente deberá certificar claramente esta circunstancia).
A inexistencia de sanción ou descualificación do/a solicitante por
comportamento antideportivo.
O inicio e o remate da pasada temporada.

3.6.-Se fora o caso, certificación que acredite a inclusión no programa pre olímpico da
Federación Española correspondente ou Consello Superior de Deportes.

4.- LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro nos dez días hábiles
posteriores á publicación no BOP do anuncio das bases deste programa de bolsas a
deportistas.
Tamén poderán presentarse solicitudes no mesmo prazo, en calquera da formas dispostas no
artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do
procedemento administrativo común.

O defecto, erro ou ausencia na presentación da documentación deberá ser corrixido no prazo
de cinco días desde a recepción do requirimento. De non facelo, arquivarase a solicitude e non
terá dereito a reclamación.
5.- CONCESIÓN DAS BOLSAS
5.1.- A concesión das bolsas realizarase mediante un réxime de concorrencia competitiva, por
resolución da Xunta de Goberno Local, de acordo coa delegación de atribucións realizadas por
Decreto da Alcaldía de 09/07/2019, previa proposta motivada dunha comisión avaliadora, que
estará composta polos seguintes membros:
•
•

Presidente: Alcalde ou concelleiro/a en quen delegue
Vogais:
o Concelleira de Deportes
o Técnico de Deportes
o Animador Deportivo

Na comisión actuará como secretario/a, sen voto, o da Corporación ou funcionario/a en quen
delegue.
5.2.- A adxudicación realizarase en función dos seguintes criterios:
5.2.1.- Participación en campionatos galegos, españois ou de nivel superior
(clasificación final):

Campionatos do mundo-olimpiadas (ata un máximo de 50 ptos)
1. 1º posto:
Xuvenil: 20 ptos
Senior: 30 ptos
2. 2º posto:
Xuvenil: 18 ptos
Senior: 28 ptos
3. 3º posto:
Xuvenil: 16 ptos
Senior: 26 ptos
4. Clasif. entre o 4º e 8º posto:
Xuvenil: 10 ptos

Senior: 15 ptos

5. Outras clasificacións:
Xuvenil: 5 ptos
Senior: 10 ptos

Campionatos de Europa (ata un máximo de 40 ptos)

1. 1º posto:
Infantil-cadete: 10 puntos
Xuvenil: 15 ptos
Senior: 20 ptos

2. 2º posto:
Infantil-cadete: 8 puntos
Xuvenil: 13 ptos
Senior: 18 ptos

3. 3º posto:
Infantil-cadete: 6 puntos
Xuvenil: 11 ptos
Senior: 16 ptos

4. Clasificados entre o 4º e 8º posto:
Infantil-cadete: 3 puntos
Xuvenil: 8 ptos
Senior: 12 ptos
5. Outras clasificacións:
Infantil-cadete: 2 puntos
Xuvenil: 4 ptos
Senior: 9 ptos

Campionatos de España (ata un máximo de 30 ptos)

1. 1º posto:

Alevín-Infantil: 3 ptos
Cadete: 5 ptos
Xuvenil: 8 ptos
Senior: 12 ptos

2. 2º posto:
Alevín-Infantil: 2 ptos
Cadete: 4 ptos
Xuvenil: 7 ptos
Senior: 11 ptos

3. 3º posto:
Alevín-Infantil: 1 ptos
Cadete: 3 ptos
Xuvenil: 6 ptos
Senior: 10 ptos

4. Clasif. entre o 4º e 8º posto:
Alevín-Infantil: 0,75 ptos
Cadete: 2 ptos
Xuvenil: 5 ptos
Senior: 9 ptos

5. Outras clasificacións:
Alevín-Infantil: 0’5 ptos
Cadete: 1 ptos
Xuvenil: 2 ptos
Senior: 5 ptos

Campionatos de Galicia (ata un máximo de 15 ptos)
1. 1º posto:
Alevín-Infantil: 0,75 ptos
Cadete: 1,75 ptos
Xuvenil: 3 ptos
Senior: 5 ptos

2. 2º posto:
Alevín-Infantil: 0,65 ptos
Cadete: 1,5 ptos
Xuvenil: 2,50 ptos
Senior: 4 ptos

3. 3º posto:
Alevín-Infantil: 0,55 ptos
Cadete: 1,25 ptos
Xuvenil: 2 ptos
Senior: 3 ptos
4. Clasif. entre 4º e 8º posto:
Alevín-Infantil: 0,25 ptos
Cadete: 0,5 ptos
Xuvenil: 1 ptos
Senior: 2 ptos
5. Outras clasificacións:
Alevín-Infantil: 0,10 ptos
Cadete: 0,30 ptos
Xuvenil: 0,50 ptos
Senior: 1 pto

Unicamente se puntuará a clasificación final do campionato; en ningún caso se
puntuarán probas soltas daqueles campionatos disputados a varias xornadas.

5.2.2.- Convocatorias oficiais coa selección galega ou española da especialidade:
Selección española (ata un máximo de 30 ptos)
Alevín-Infantil:
Unha convocatoria: 1’50 ptos
Máis dunha convocatoria: 2 ptos
Concentrado/a permanente: 4 ptos
Cadete:
Unha convocatoria: 2 ptos
Máis dunha convocatoria: 2’5 ptos
Concentrado/a permanente: 5 ptos
Xuvenil:
Unha convocatoria: 5 ptos

Máis dunha convocatoria: 7 ptos
Concentrado/a permanente: 14 ptos
Senior:
Unha convocatoria: 10 ptos
Máis dunha convocatoria: 15 ptos
Concentrado/a permanente: 30 ptos

Selección galega (ata un máximo de 12 ptos)
Alevín-Infantil:
Unha convocatoria: 0’50 ptos
Máis dunha convocatoria: 1 pto
Concentrado/a permanente: 2 ptos
Cadete:
Unha convocatoria: 1 pto
Máis dunha convocatoria: 1’75 ptos
Concentrado/a permanente: 3´50 ptos
Xuvenil:
Unha convocatoria: 2’50 ptos
Máis dunha convocatoria: 3’50 ptos
Concentrado/a permanente: 7 ptos
Senior:
Unha convocatoria: 4 ptos
Máis dunha convocatoria: 6 ptos
Concentrado/a permanente: 12 ptos

5.2.3.- Outras probas e campionatos:
Participación en probas oficiais de igual ou superior categoría aos campionatos
galegos: (máx. 10 ptos)
1. 1º posto:
Alevín-Infantil: 0,75 ptos
Cadete: 1,75 ptos
Xuvenil: 3 ptos
Senior: 5 ptos
2. 2º posto:
Alevín-Infantil: 0,65 ptos
Cadete: 1,5 ptos
Xuvenil: 2,50 ptos

Senior: 4 ptos
3. 3º posto:
Alevín-Infantil: 0,50 ptos
Cadete: 1,40 ptos
Xuvenil: 2,40 ptos
Senior: 3,90 ptos
4. Clasif. entre o 4º e 8º posto:
Alevín-Infantil: 0´25 ptos
Cadete: 0’50 ptos
Xuvenil: 1 ptos
Senior: 3 ptos
5. Outras clasificacións:
Infantil: 0’10 ptos
Cadete: 0’30 ptos
Xuvenil: 0’50 ptos
Senior: 1 ptos

Participación en campionatos oficiais absolutos de liga da 1ª, 2ª e 3ª categoría daquelas
especialidades deportivas nas que non se organicen campionatos galegos, de España ou
superiores.
1ª categoría: 20 ptos
2ª categoría: 10 ptos
3ª categoría: 5 ptos
5.3.- Unha vez realizada a ponderación e establecidas as puntuacións, as bolsas distribuiranse
do seguinte xeito:
Deportista con maior puntuación: 300€ / 2º: 300€ / 3º: 300€ / 4º: 300€ / 5º: 300€ / 6º: 200€ / 7º:
200€ / 8º: 200€ / 9º: 200€ / 10º: 200€ / 11º: 200€ / 12º: 200€ / 13º: 200€ / 14º: 200€ / 15º:200€ /
16º: 150€ / 17º: 150€ / 18º: 150€ / 19º: 150€ / 20º: 150€ / 21º: 150€ / 22º: 150€ / 23º: 150€ / 24º:
150€ / 25º: 150€/ 26º: 150€ / 27º: 150€ / 28º: 150€ / 29º: 150€ / 30º: 150€ / 31º: 150 € / 32º: 100
€ / 33º: 100 € / 34º: 100 € / 35º: 100 € / 36º: 100 € / 37º: 100 € / 38º: 100 € / 39º: 100 € / 40º:
100 € / 41º: 100 € / 42º: 100 € / 43º: 100 € / 44º: 100 € / 45º: 100 € / 46º: 100 € / 47º: 100 €.

5.4.- En caso de que fora necesario resolver o empate a puntos entre dúas ou máis solicitudes,
darase prioridade ao/s solicitante/s de maior idade.
5.5.-O tribunal poderá nomea-los suplentes que considere oportuno, establecendo unha orde
de prioridade. Estes suplentes accederán ás bolsas unicamente no caso de existir algunha
renuncia ou incumprimento das bases por parte dos titulares.

5.6.-A resolución da convocatoria darase a coñecer na páxina web do Concello de Boiro
(www.boiro.gal) e nos taboleiros de anuncios da Casa da Cultura “Ramón Martínez López” e da
Casa do Concello.
6.-OBRIGAS DOS BOLSEIROS/AS
O beneficiario/a está obrigado/a a acudir aos posibles actos protocolarios relacionados coas
bolsas programados polo Concello de Boiro.
O incumprimento das condicións recollidas nas presentes bases terá como efecto a
obrigatoriedade de devolución da cantidade percibida en concepto de bolsa á que se lle
engadirán os correspondentes xuros de demora.
Disposición adicional primeira.- Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as
normas incluídas nas Bases de Execución do Presuposto Xeral do Concello de Boiro para o
exercicio en vigor, na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Boiro e na Lei 38/2003,
de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
Disposición Adicional Segunda.-Facúltase á Xunta de Goberno Local para a interpretación de
calquera dúbida que xurda na aplicación das presentes bases.

ANEXO I.- INSTANCIA DE SOLICITUDE

DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos
Enderezo
Localidade
NIF

Data nacemento

CP
Correo electrónico

Teléfono

Concello

DATOS DEPORTIVOS
Nº licencia federativa
Club
Enderezo
Localidade

Categoría (senior, junior, ...)

Concello

Teléfono
CP
Correo electrónico

Acompaño a seguinte documentación: (orixinal ou copia compulsada).
1. DNI.
2. Volante de empadroamento no Concello de Boiro.
3. Certificado da conta bancaria.
4. Copia licencia federativa en vigor.
5. Certificado da Federación Deportiva correspondente ou documento de organismo
oficial acreditativa dos méritos alegados, e de non ter sanción por comportamento
antideportivo.
Pola presente,
Solicito participar na convocatoria do Concello de BOLSAS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS/AS
DA LOCALIDADE. ANO 2021.
Boiro, ....... de ........................... de 20.......

Sinatura solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BOIRO

ANEXO II.- TABOA DE MÉRITOS DA TEMPADA ANTERIOR
CAMPIONATOS OFICIAIS
Lugar/es de
celebración

Data/s de celebración

Categoría

Clasificación final

Lugar/es de
celebración

Data/s de celebración

Categoría

Clasificación final

Lugar/es de
celebración

Data/s de celebración

Categoría

Clasificación final

Lugar/es de
celebración

Data/s de celebración

Categoría

Clasificación final

Cto Galego

Cto España

Cto Europa

Cto Mundo/
Olimpiada

CONVOCATORIAS OFICIAIS
Lugar celebración

Data

Categoría

Lugar celebración

Data

Categoría

Categoría

Clasificación

Especialidade

Categoría

Selecc.
galega

Selecc.
española

.

OUTRAS PROBAS

Denominación da proba

Lugar e data de celebración

CAMPIONATOS ABSOLUTOS DE LIGA

Denominación do club

