
ANEXO I

PROCEDEMENTO

RECOÑECEMENTO DA CONDICIÓN DE ALTO NIVEL/ALTO RENDEMENTO DEPORTIVO/
RENDEMENTO DEPORTIVO DE BASE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR948A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO DATA DE NACEMENTO SEXO

Home Muller

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar 
en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.

Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TIPO DE SOLICITUDE
Solicitude inicial

Renovación

Prórroga

ALTO NIVEL ALTO RENDEMENTO DEPORTIVO RENDEMENTO DEPORTIVO DE BASE

Deportista

Técnico/a-adestrador/a

Xuíz/a-árbitro/a

Deportista Deportista

DATOS DA PERSOA DEPORTISTA
CLUB NÚMERO DE LICENZA FEDERACIÓN DE

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

PERSOA DEPORTISTA
Resultados deportivos da persoa deportista polos que solicita o recoñecemento da condición de deportista galego/a de:

ALTO NIVEL ALTO RENDEMENTO DEPORTIVO RENDEMENTO DEPORTIVO DE BASE

DATA CAMPIONATO PROBA PROBA OLÍMPICA CATEGORÍA POSTO PARTICIPACIÓN NA 
PROBA

SI NON

SI NON

SI NON

PERSOA ADESTRADORA-TÉCNICA

Persoa deportista:

Equipo/Selección nacional:

Resultados deportivos da persoa deportista/equipo/selección nacional polos que solicita o recoñecemento da condición de:

Adestrador/a-técnico/a de alto nivel

DATA CAMPIONATO PROBA PROBA OLÍMPICA CATEGORÍA POSTO PARTICIPACIÓN NA 
PROBA

SI NON

SI NON

SI NON

PERSOA XUÍZA-ÁRBITRA
Participación da persoa xuíza-árbitra polos que solicita o recoñecemento da condición de xuíz/a-árbitro/a galego/a de alto nivel:

DATA CAMPIONATO PROBA PROBA OLÍMPICA CATEGORÍA PARTICIPACIÓN NA 
PROBA

SI NON

SI NON

SI NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Inicial/renovación:

Anexo II (certificación de deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo, rendemento deportivo de base) 

Anexo III (certificación de técnico/a-adestrador/a de alto nivel)

Anexo IV (certificación de xuíz/a-árbitro/a)

Copia da licenza federativa deportiva vixente

Certificado federativo da pertenza da persoa solicitante ao equipo, de ser o caso

Copia do documento que acredite a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento polo Consello Superior de Deportes

Prórroga:

Documento acreditativo da causa de inactividade, embarazo, parto ou adopción



ANEXO I 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante 

DNI/NIE da persoa representante

Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante

Consulta de títulos universitarios oficiais no caso de persoas adestradoras e técnicas, referidas na letra g) do artigo 5.1

Consulta de títulos non universitarios oficiais no caso de persoas adestradoras e técnicas, referidas na letra g) do artigo 5.1

Certificado de antecedentes penais

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade representante SI NON

Certificado expedido pola Administración tributaria relativo ao domicilio fiscal SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para o Deporte.

Finalidades do tratamento

Xestión do recoñecemento da condición de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base en 
Galicia. Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude e comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar 
sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa 
interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. 
  
Os datos relativos a identidade, nivel de deporte, modalidade/especialidade deportiva, data de inicio e remate 
do recoñecemento publicaranse na páxina web do órgano superior da Administración autonómica competente 
en materia de deporte, no caso de que obtivesen o recoñecemento. 
Os datos relativos a identidade, nivel de deporte, modalidade/especialidade deportiva, data de inicio e remate 
do recoñecemento publicaranse nos actos de divulgación dos colectivos do deporte de alto nivel, alto 
rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, no caso de que obtivesen o recoñecemento.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais 
impostas ao dito responsable, en concreto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.  
De ser o caso, o consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos

Os datos persoais serán comunicados á Fundación Deporte Galego, ao Consello Superior de Deportes, así como a 
outras administracións públicas e á Federación Deportiva respectiva no exercicio das súas competencias, cando 
sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas 
poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos



ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de 
Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral para o Deporte Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DOCUMENTO
SOLICITUDE
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
DATA DE NACEMENTO
SEXO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TIPO DE SOLICITUDE
DATOS DA PERSOA DEPORTISTA
CLUB
NÚMERO DE LICENZA
FEDERACIÓN DE
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ANEXO I
(continuación)
PERSOA DEPORTISTA
Resultados deportivos da persoa deportista polos que solicita o recoñecemento da condición de deportista galego/a de:
DATA
CAMPIONATO
PROBA
PROBA OLÍMPICA
CATEGORÍA
POSTO
PARTICIPACIÓN NA PROBA
PERSOA ADESTRADORA-TÉCNICA
Persoa deportista:
Equipo/Selección nacional:
Resultados deportivos da persoa deportista/equipo/selección nacional polos que solicita o recoñecemento da condición de:
DATA
CAMPIONATO
PROBA
PROBA OLÍMPICA
CATEGORÍA
POSTO
PARTICIPACIÓN NA PROBA
PERSOA XUÍZA-ÁRBITRA
Participación da persoa xuíza-árbitra polos que solicita o recoñecemento da condición de xuíz/a-árbitro/a galego/a de alto nivel:
DATA
CAMPIONATO
PROBA
PROBA OLÍMPICA
CATEGORÍA
PARTICIPACIÓN NA PROBA
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Inicial/renovación:
Prórroga:
ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
DNI/NIE da persoa solicitante 
DNI/NIE da persoa representante
Certificado de residencia con data de última variación padroal da persoa solicitante
Consulta de títulos universitarios oficiais no caso de persoas adestradoras e técnicas, referidas na letra g) do artigo 5.1
Consulta de títulos non universitarios oficiais no caso de persoas adestradoras e técnicas, referidas na letra g) do artigo 5.1
Certificado de antecedentes penais
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSA persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente.
AUTORIZO A CONSULTA
NIF da entidade representante
Certificado expedido pola Administración tributaria relativo ao domicilio fiscal
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Presidencia da Xunta. Secretaría Xeral para o Deporte.
Finalidades do tratamento
Xestión do recoñecemento da condición de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base en Galicia. Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude e comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.
 
Os datos relativos a identidade, nivel de deporte, modalidade/especialidade deportiva, data de inicio e remate do recoñecemento publicaranse na páxina web do órgano superior da Administración autonómica competente en materia de deporte, no caso de que obtivesen o recoñecemento.
Os datos relativos a identidade, nivel de deporte, modalidade/especialidade deportiva, data de inicio e remate do recoñecemento publicaranse nos actos de divulgación dos colectivos do deporte de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, no caso de que obtivesen o recoñecemento.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable, en concreto na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia. 
De ser o caso, o consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos
Os datos persoais serán comunicados á Fundación Deporte Galego, ao Consello Superior de Deportes, así como a outras administracións públicas e á Federación Deportiva respectiva no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
ANEXO I
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral para o Deporte
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Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
https://sede.xunta.gal
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