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REQUERIMENTOS DE SUBSANACIÓN DAS SOLICITUDES DA
CONVOCATORIA PARA O OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS PARA A
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE
FERROL. TEMPADA 2018-2019.
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REQUERIMENTOS DE SUBSANACIÓN DAS SOLICITUDES DA CONVOCATORIA PARA O OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓNS
PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CONCELLO DE FERROL. TEMPADA 2018-2019.
De conformidade coa base cuarta das bases da convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das
instalacións deportivas no Concello de Ferrol, Tempada 2018-2019 ( BOP nº 119 do 25/06/2018 e BOP nº 130 do 10/07/2018),
publícase a lista de entidades requiridas para a subsanación das solicitudes presentadas e concédeselles un prazo máximo de 10
días hábiles para que as ditas entidades subsanen a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que se
así non o fixeran perderán o seu dereito de participación neste procedemento.
O dito prazo computarase dende o día seguinte á publicación do presente escrito na páxina web municipal .
En Ferrol á data da sinatura dixital
O concelleiro delegado titular de Cultura, Ensino,
Deportes e Turismo
Jesus Basterrechea López
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ENTIDADE

Club Arco Ferrol

REXISTRO

36.959
27/06/2018

REQUERIMENTO
–

Deberá presentar declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se
comprometa a inscrición no seguro dos participantes na escola deportiva nos termos recollidos na
circular 5/2016 da Federación Galega de tiro con Arco para Escolas de Tiro Con Arco aportada na
solicitude.

–

Así mesmo, compre lembrar que tal e como se recolle nas bases da convocatoria presentarase
copia da inscrición así como o xustificante de pago dos mesmos antes do 1 de setembro de 2018
a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do
dereito de uso das horas concedidas

–

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
–

Agrupación deportiva Compañía
de María

36.995
27/06/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

–

O certificado emitido pola Federación Galega de Fútbol deberá presentarse no modelo anexo IV
disposto nas bases da convocatoria.

–

Aclaración acerca da solicitude de pista para o equipo Benxamín. Deberá aclarar se a instalación
solicitada trátase a do Pavillón de Esteiro ou a do CEIP Esteiro.

–

Aclaración acerca de do tipo de solicitude efectuada para os equipos benxamin e pre benxamín
nos Pavillóns do CEIP Isaac Peral e do CEIP Esteiro, posto que constan para os mesmos horario e
as mesmas categorías solicitudes de actividade federada e non federada.
–

Compre recordar que no caso de que a solicitude sexa para actividade non federada, tal e
como se recolle nas bases da convocatoria, ésta deberá vir acompañada do seguinte:
–

Copia da póliza do seguro de RC e de accidentes con xustificante de pago que acredite a
cobertura de todos/as os/as participantes da súa actividade. Se no momento da solicitude
(xuño 2018), a entidade non tivera contratado os seguros (R.C e cobertura sanitaria),
poderá presentar unha proposta dos mesmos xunto cunha declaración responsable
asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes no
inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante
de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
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Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito
de uso das horas concedidas

–

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
–

IES Ferrol Vello

37252
28/06/2018

–

A entidade presenta solicitude xenérica sen indicación de días nin destinatarios. Deberá
presentarse aclaración da solicitude. Deberá concretarse o horario solicitado ( días e horas) para
cada un dos grupos para os que se solicita a Instalación de A Malata.
–

•

◦

37525
29/06/2018

◦

•

Declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores: ( Anexo X)

A entidade presenta solicitude xeral de rexistro e carece da información suficiente para a súa
valoración. Deberá presentar a solicitude, tal e como recollen as bases:
◦

Club Kick Boxing Trasancos

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

As solicitudes se presentarán, de acordo cos modelos previstos nos anexos as bases en función do tipo
de actividade ( federada/non federada/ evento puntual ...).
Ademais acompañarase de toda a documentación necesaria para toda a a súa valoración e que se
recolle nas bases da convocatoria para cada tipo de solicitude. ( certificados federativos, seguros ou a
que corresponda en cada caso)
Declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores: ( Anexo X)

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha
declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu
contrato antes do inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o
xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso
das horas concedidas

Asociación de Veciños “ O
Cruceiro” de Valón

37.679
2/07/2018

•

A entidade presenta solicitude xeral de rexistro e carece da información suficiente para a súa
valoración. Deberán presentar a solicitude, tal e como recollen as bases:
◦

A entidade solicitante trátase dunha entidade NON deportiva, polo que esta suxeita a presentación da
seguinte documentación xunto coa solicitude: Os solicitantes que non sexan entidades deportivas
deberán acompañar á solicitude a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada):
•

Copia do CIF.
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◦
◦
◦

◦

•

37.827
3/07/2018

•
•

Club de Rugby Ferrol

37.838
3/07/2018

37.860
3/07/2018

•
•

Fotocopia do acto ou documento de constitución no que conste o seu obxecto social ou fins da
asociación ou entidade ou no seu caso, declaración responsable sobre o uso deportivo da
instalación solicitada.

Declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores: ( Anexo X)

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

Declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores: ( Anexo X)

Aclaración acerca dos horarios solicitados para a escola de rugby. (Aclaración de se o horario
solicitado é o de luns e xoves ou o de sábado.
Deberá indicar para cada equipo hora e día de xogo para as competicións.
Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

AVV Ensanche A

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).

◦

•

Copia do NIF da persoa que asine a solicitude, así coma do título que lle outorgue a
representación.

As autorización son para un uso exclusivamente deportivo. A entidade deberá acreditar o uso o que
destinaría a autorización da instalación.
As solicitudes se presentarán, de acordo cos modelos previstos nos anexos as bases en función do tipo
de actividade ( federada/non federada/ evento puntual ...).
Ademais acompañarase de toda a documentación necesaria para toda a a súa valoración e que se
recolle nas bases da convocatoria para cada tipo de solicitude. (Certificados federativos, seguros ou a
que corresponda en cada caso)

▪

Universidade de A Coruña

•

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

Fotocopia do acto ou documento de constitución no que conste o seu obxecto social ou fins da
asociación ou entidade ou no seu caso, declaración responsable sobre o uso deportivo da
instalación solicitada.
A solicitude debera ser presentada nos modelos previstos nas bases.
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◦

Na solicitude presentada, ( Anexo VI Actividade non federada ) a segunda das follas aparece
incompleta.

◦

Copia da póliza do seguro de RC e de accidentes co fin de poder acreditar que a actividade
obxecto de solicitude de pista atópase dentro das coberturas do seguro.

◦

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

•

Copia do NIF da persoa que asina as solicitudes e declaracións responsables das solicitudes,
así coma do título que lle outorgue a representación para a solicitude de actividade.

•

Aclarar as solicitudes efectuadas para o mes de Agosto de 2018 as peticións para “ Junior ”
posto que supera do límite de 4,5 horas/semanais por equipo.

•

Para a solicitude de actividade non federada
◦

Club Basket School

38.086
4/07/2018

•

Copia da póliza do seguro de RC e de accidentes con xustificante de pago que acredite a cobertura de
todos/as os/as participantes da súa actividade. Se no momento da solicitude (xuño 2018), a entidade non
tivera contratado os seguros (R.C e cobertura sanitaria), poderá presentar unha proposta dos mesmos
xunto cunha declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao
seu contrato antes no inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o
xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das
horas concedidas,

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Club Sincro Ferrol

38.223
5/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

No impreso Anexo III (solicitude de actividade federada) está incompleta, faltan os datos da
presidenta na declaración responsable.

•

O certificado emitido pola FEGAN deberá presentarse no modelo anexo IV disposto nas
bases da convocatoria.
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•

Na solicitude non se especifica o espazo solicitado na Pista polideportiva do complexo Javier
Gómez Noya solicitada para os adestramentos das nadadoras.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

AAVV de Pazos

Asociación Amigos del Basket
Ferrol

Club Basketmi Ferrol

38249
5/07/2018

38.275
5/07/2018
41.205
24/07/2018

38.365
6/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

As instalacións solicitadas ( Ximnasio e aparcadoiro) non se atopan recollidas nos espazos
susceptibles de ser autorizados ao abeiro da presente convocatoria.

•

Na solicitude debe identificar os destinatarios de cada unha das horas solicitadas pola
entidade (equipos que conforman a Asociación).

•

O seguro de Accidentes presentado vence antes do inicio da actividade.
◦ Deberá persentarse declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se

comprometa ao seu contrato antes do inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro
así como o xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a
través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de
uso das horas concedidas

•

A entidade debe presentar as solicitudes nos correspondentes anexos que recollen as bases
para tal fin.
◦

Os horarios solicitados para a escola non deben incluírse no anexo II

•

En relación a solicitude para “ escola deportiva”

•

Aclaración acerca de do tipo de solicitude efectuada para a “ escola deportiva trátase de unha actividade
federada ou non federada.
◦

No caso de que a actividade sexa federada, a solicitude debera ser presentada no anexo III e deberá
indicarse o período o que fai referencia). Asi mesmo deberá xuntarse o certificado da federación no
correspondente anexo

◦

No caso de que a solicitude sexa para actividade non federada, tal e como se recolle nas bases da
convocatoria, ésta deberá vir acompañada do seguinte:
◦

Copia da póliza do seguro de RC e de accidentes con xustificante de pago que acredite a
cobertura de todos/as os/as participantes da súa actividade. Se no momento da solicitude
(xuño 2018), a entidade non tivera contratado os seguros (R.C e cobertura sanitaria),
poderá presentar unha proposta dos mesmos xunto cunha declaración responsable
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asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes no
inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante
de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito
de uso das horas concedidas

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

Falta a declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores:
( Anexo X)

•

En relación a Solicitude para equipos ou deportistas que militen nas máximas categorías das
divisións nacional. Tal e como se recolle nas bases:
◦

“(...) No caso de deportistas individuais, acreditación de licenza nacional durante o ano 2018 así como
copia da inscrición na competición durante o primer semestre do ano.(...)”

◦ Deberase acreditar a inscrición na competición de carácter nacional dentro do primeiro
semestre do ano 2018.
•

Club Raiola de Patinaxe Artístico

38.366
6/07/2018

En relación a solicitude para actividade federada ( período 1/09/2018 ao 30/06/2019):
◦ As solicitudes de horas de adestramento engloban deportistas de diferentes divisións e
categorías. Tal e como se recolle nas bases da convocatoria : “(...) No caso de solicitude na
mesma franxa horaria para adestramentos de diferentes categorías e divisións, tomarase como
referencia aquela división con maior representación dentro do grupo.(...)”.

◦ Deberase especificar os deportistas de cada divisional ou categorema co fin de poder
determinar o número máis representativo.
•

En relación a solicitude de instalación para evento de carácter puntual, a solicitude esta
incompleta:
◦ Non se indica a instalación a solicitar, nin o número aproximado de espectadores nin
participantes.

A.C.R.D. Grupo Bazán

38.375
6/07/2018

•

A entidade presenta solicitudes xenéricas tanto para o período do 1/09/2018 ao 30/06/2019
como para os meses de Xullo e Agosto de 2019 sen indicación de días nin destinatarios.
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◦

Deberá presentarse aclaración da solicitude. Deberá concretarse o horario solicitado ( días e
horas) para cada un dos horarios solicitados co fin de poder determinar si se respectan os
límites das solicitudes establecidos nas bases da convocatoria.

◦

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

•

Solicitude de actividade federada incompleta.
◦

Club Esgrima 3 Armas

38.395
6/07/2018

•

Falta a dilixencia do Secretario.

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

•

Club Balonmano Ferrolterra

38.447
6/07/2018

•

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

Solicitude de actividade federada incompleta
◦

Na solicitude non se fai referencia o período para o cal solicitase os horarios.

◦

Na solicitude para o equipo de 2º Autonómica Masculina, os horarios de 22:00 a 23:30 horas non teñen
asignado ningún día da semana,

◦

Acalaración acerca de si o equipo cadete masculino trátase dun equipo de nova creación de cara a
tempada 2018 – 2019.

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas
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•

Club Valdetires Ferrol

38.455
6/07/2018

Solicitudes incompletas. As solicitudes se presentarán, de acordo cos modelos previstos nos
anexos as bases en función do tipo de actividade ( federada/non federada/ evento puntual ...).
◦

A solicitude para Clubs de 1º e 2º división nacional está incompleta o que non permite evaluar a solicitude
( falta solicitude de horario de xogo, información acerca da publicidade, etc...) . Falta a segunda das
paxinas das que consta o anexo para cada un dos períodos solicitados.

◦

A solicitude para actividade federada está incompleta. Falta a segunda das páxinas das que consta o
anexo e o período solicitado. Ademais neste caso, compre aclarar división e categoría do equipo para o
que se solicita pista así como si é de nova creación de cara a tempada 2018 – 2019.
▪

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

Título que lle outorgue a representación da entidade a persoa que asina a solicitude,

•

O seguro presentado non terá validez nas datas nas que se realice o evento obxecto da
solicitude. Tal e como se recolle nas bases, a solicitude deberá acompañarse da seguinte
declaración responsable:
▪

Asociación Probase

Informase tamén que o espazo solicitado para este equipo, non dispón nin de campos pintados nin
de porterías para a practica do Fútbol sala.

38.468
6/07/2018
•

“(...) Se no momento da solicitude (xuño 2018), a entidade non tivera contratado os seguros ( R.C e
cobertura sanitaria), unha declaración responsable asinada polo representante da entidade na que
se comprometa o seu contrato antes no inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada
seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse na prazo máximo de 15
días antes da data do evento a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas,(...)

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse na prazo máximo de 15 días antes da data do evento a través do Rexistro do Concello

de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas,
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•

SRD Esteiro

38.515
6/07/2018

Tal e como recollen as bases da convocatoria no seu punto 7.2:
◦

“(,,,) 7.2 Cada entidade deportiva unicamente poderá presentar unha solicitude de horarios por cada un
dos equipos dos que dispoña ou actividade non federada. No suposto de que unha entidade deportiva
presente máis dunha solicitude por equipo ou actividade non federada unicamente terase en conta a
primeira en ter entrada no rexistro municipal(...).

◦

Como todas as solicitudes de pista ( 4 para cada un dos equipos da entidade) entraron o mesmo tempo
no Rexistro municipal, a entidade deberá indicar cal das 4 instalacións deportivas solicitadas para cada
equipo quere que se teña en conta na tramitación do expediente, así como o período de uso solicitado
das mesmas,

•

Aclaración se os equipos Infantil B e Cadete B para os que a entidade solicita pista son de nova creación
para a tempada 2018 – 2019

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

CD Vagalume

38.605
9/07/2018

•

Falta certificado emitido pola Federación. Éste deberá presentarse no modelo anexo IV
disposto nas bases da convocatoria.

•

Faltan datos no impreso de solicitude.

•

Debe especificarse na solicitude o período para o cal solicita a pista. ( Do 1/09/2018 ao
30/06/2019 ou para xullo ou Agosto 2019)

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Club Baloncesto Irmandiños

38.685
9/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
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responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

C.M Hóckey Ferrol

38.690
9/07/2018

•

Copia do NIF e título que lle outorgue a representación da entidade a persoa que asina a
solicitude.

•

Na solicitude deberá indicar un horario prioritario de competición para cada unha das
solicitudes.

•

Copia da póliza do seguro de RC e de accidentes co fin de poder acreditar que a actividade obxecto de
solicitude de pista atópase dentro das coberturas do seguro.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Asociación Roiba

38828 – 38830
10/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha
declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu
contrato antes do inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o
xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso
das horas concedidas

•

Copia do NIF e título que lle outorgue a representación da entidade a persoa que asina as
solicitudes.

•

Copia da póliza do seguro de RC da entidade, establecido como requisito para as solicitudes de actividade
non federada. ( a entidade acredita a cobertura sanitaria).

•

Tal e como recollen as bases da convocatoria no seu punto 7.2:

•

◦

“(,,,) 7.2 Cada entidade deportiva unicamente poderá presentar unha solicitude de horarios por cada un
dos equipos dos que dispoña ou actividade non federada. No suposto de que unha entidade deportiva
presente máis dunha solicitude por equipo ou actividade non federada unicamente terase en conta a
primeira en ter entrada no rexistro municipal(...).

◦

Consideraranse so para a tramitación do expediente os horarios solicitados y denominados como “ 1º
opción”.

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
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presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

Copia do NIF e título que lle outorgue a representación da entidade a persoa que asina as
solicitudes.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Club Baloncesto Costa Ártabra

39.163
11/07/2018

•

En relación a solicitude para a actividade puntual ou evento deportivo para a que se solicita
instalación, deberá aparte do RC anteriomente citado, a entidade deberá estar en posesión
dun seguro de accidentes que de cobertura ao evento. Tal e como se recolle nas bases, a
solicitude deberá acompañarse da seguinte declaración responsable:
▪

•

Club Racing San Pedro

39.649
16/07/2018

Asociación Sociocultural López
Bouza

39.710
16/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

“(...) Se no momento da solicitude (xuño 2018), a entidade non tivera contratado o seguro ( de
cobertura sanitaria), unha declaración responsable asinada polo representante da entidade na que
se comprometa o seu contrato antes no inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada
seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse na prazo máximo de 15
días antes da data do evento a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas,(...)

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

◦

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

A entidade solicitante trátase dunha entidade NON deportiva, polo que esta suxeita a presentación da
seguinte documentación xunto coa solicitude: Os solicitantes que non sexan entidades deportivas
deberán acompañar á solicitude a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada):
•

Copia do CIF.

•

Copia do NIF da persoa que asine a solicitude, así coma do título que lle outorgue a
representación.
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•

O´Parrulo

40.084
18/07/2018

•

Na solicitude efectuada para o equipo de 1º DIV LNFS e relativo aos meses de xullo e de
Agosto de 2019 sólicitanse máis horas do límite de 7,5 horas semanais que se recollen nas
bases como límite. A entidade deberá presentar solicitude axustada os limites establecidos.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

•

40.689
20/07/2018

para adestramentos de diferentes categorías e divisións, tomarase como referencia aquela división con maior
representación dentro do grupo(...)
A entidade presenta solicitudes da mesma franxa horaria para diferentes categorías. Co fin de poder
aplicar o criterio de prevaleza anteriormente citado, de ser o caso, deberá aclarar o número de
representantes de cada unha das categórias para as que se solicita.

•

Certificado emitido pola Federación. Éste deberá presentarse no modelo anexo IV disposto nas bases da
convocatoria. O certificado presentado non recolle o ámbito da competición de cada un dos equipos.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Club San Xoán Tenis de Mesa

40.819
23/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

As bases da convocatoria recolle n o seguinte: “(...) No caso de solicitude na mesma franxa horaria

◦

Asociación de Padres y amigos
de nadadores. Marina Ferrol

Fotocopia do acto ou documento de constitución no que conste o seu obxecto social ou fins da
asociación ou entidade ou no seu caso, declaración responsable sobre o uso deportivo da
instalación solicitada.

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

Certificado emitido pola Federación. Éste deberá presentarse no modelo anexo IV disposto
nas bases da convocatoria. O certificado presentado non recolle o ámbito da competición de
cada un dos equipos.

•

Aclaración acerca de si a entidade solicita horas de adestramento para os seus equipos.
◦

Na solicitude presentada non se recolle distribución de horas para adestramentos.
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•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

•

Club Buxaina Ferrol

40.802
23/07/2018

40.830
23/07/2018

A Fervenza

Asociación Vida Activa

41153
24/07/2018

◦

“(...) No caso de deportistas individuais, acreditación de licenza nacional durante o ano 2018 así como
copia da inscrición na competición durante o primer semestre do ano.(...)”

◦

Deberase acreditar a inscrición na competición de carácter nacional dentro do primeiro semestre do ano
2018.

Deberá acompañar a solicitude con copias do DNI dos responsables do evento.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).

40.979
23/07/2018

41.044
24/07/2018

En relación a Solicitude para equipos ou deportistas que militen nas máximas categorías das
divisións nacional. Tal e como se recolle nas bases:

•

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

•

Club Universitario de Ferrol

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na DT
3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas de
Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

◦

A entidade solicitante trátase dunha entidade NON deportiva, polo que esta suxeita a presentación da
seguinte documentación xunto coa solicitude: Os solicitantes que non sexan entidades deportivas
deberán acompañar á solicitude a seguinte documentación (orixinal ou copia compulsada):
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•

Copia do CIF.

•

Copia do NIF da persoa que asine a solicitude, así coma do título que lle outorgue a
representación.

•

Fotocopia do acto ou documento de constitución no que conste o seu obxecto social ou fins da
asociación ou entidade ou no seu caso, declaración responsable sobre o uso deportivo da
instalación solicitada.

Dado que asina a solicitude non é a presidenta:
▪

•

•

Copia do NIF e título que lle outorgue a representación da entidade a persoa que asina as solicitudes

Copias das pólizas de R.C e cobertura sanitaria. A entidade presenta copia exclusivamente do
seguro de R.C e que non estará en vigor no inicio da actividade.
◦ Declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa
ao seu contrato dos seguros tanto de R.C como de accidentes, antes no inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos
deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non
presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas.

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
▪

Asociación Ginga Capoeira

41.185
24/07/2018

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha
declaración responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu
contrato antes do inicio da actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o
xustificante de pago dos mesmos deberá presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do
Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das
horas concedidas

•

Declaración responsable acerca das actividades en contacto habitual con menores: ( Anexo X)

•

Deberá acreditar estar en posesión dun seguro de R.C polas contías mínimas establecidas na
DT 3 da Lei 10/2017 do 27 de decembro de Espectáculos Públicos e actividades Recreativas
de Galicia (entrada en vigor o 2 de xullo).
◦

No suposto de que a entidade non tivera contratado o seguro de R.C , poderá presentar unha declaración
responsable asinada polo representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes do inicio da
actividade. Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non presentación dos
mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas

▪ En relación a solicitude de instalación para eventos puntuais:
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•

Seguro de Rc e accidentes que de cobertura ao evento obxecto da solicitude. Os presentados
vencen antes do inicio da actividade. Deberá presentar declaración responsable asinada polo
representante da entidade na que se comprometa o seu contrato antes no inicio da actividade.
Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago dos mesmos
deberá presentarse na prazo máximo de 15 días antes da data do evento a través do Rexistro
do Concello de Ferrol. A non presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das
horas concedidas,

▪ En relación a solicitude para actividade non federada:
•

Seguro de accidentes para a actividade non federada obxecto da solicitude. O que se presenta
vence antes do inicio da actividade. Deberá presentar declaración responsable asinada polo
representante da entidade na que se comprometa ao seu contrato antes no inicio da actividade.
Neste caso, a copia da póliza de cada seguro así como o xustificante de pago do mesms deberá
presentarse antes do 1 de setembro de 2018 a través do Rexistro do Concello de Ferrol. A non
presentación dos mesmo suporá a perda do dereito de uso das horas concedidas
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