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Chegar a todo o mundo
No ano 2007 asumín a presidencia da Fundación Vigo en Deporte co obxectivo principal de que VIDE chegase a todo o mundo. Para iso, dende logo, hai
que marcarse metas ambiciosas coa convicción de que o traballo e o esforzo diarios poidan levarnos ao punto máis preto desa imaxinaria liña de chegada.
Loxicamente, ambición non é sinónimo de inxenuidade: sei que as necesidades do deporte local son enormes, porque xigantesca é a inquietude deportiva
desta cidade, en continuo movemento e case a razón de novo reto diario, pero tamén me considero obrigado a perseguir as solucións sen dúbidas e con afán
por un motivo sinxelo: VIDE está concibido para todos.
Grandes, pequen@s; alt@s, baix@s; elite, base; deporte de equipo, deporte individual; moz@s, non tan nov@s; Vigo en Deporte abárcao todo porque non hai
distinción. A elite é espello para a base, e a base resulta fundamental para producir deportistas de alto nivel. Unha fundación como esta non pode fomentar
os valores do deporte sen chegar precisamente aos máis novos, aos que se lles teñen que inculcar uns ensinos que ao final serán ferramenta necesaria para
o seu crecemento como persoas e, en casos extremos, salvavidas para a supervivencia nunha sociedade tan competitiva como pode selo o deporte.
VIDE dá fidedigno exemplo do equilibrio entre o grande e o pequeno. A Fundación ilusiona á cidadanía cos clubs de primeira fila a través do programa Siareiros,
conseguindo que o deporte local estea por vez primeira unido na procura de obxectivos comúns, e ilusiónase co esforzo que realiza para que cada verán
sexan un éxito de participación eventos como a Vigo Cup ou o Campus Polideportivo. A Fundación está moi viva e, dende logo, cumpre co obxectivo principal,
que non é outro que chegar a todo o mundo, porque é un organismo aberto, mozo en idade pero xa veterano no apoio ao deporte e áxil á hora de encarar
problemas. O demais irase a gañar paso a paso, con esforzo arreo e a mesma ilusión de sempre.
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Laura Magdalena

Directora Xerente Fundación VIDE
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VIDE, unha Fundación consolidada, transparente e plural
Transparencia, diversificación de esforzos, consolidación de programas e axilidade. Dende a miña chegada á Fundación Vigo en Deporte esas foron catro premisas básicas
polas que me rexín na Xerencia de VIDE. Esta memoria de actuacións de 2008 representa o primeiro modesto paso. A Fundación, a vosa Fundación tamén, ten que entenderse
como un elemento dinamizador do deporte local que, pouco a pouco, se foi convertendo en referente. Tal vez fora pola súa condición de fundación pioneira (de cidade, con
participación no padroado do público e o privado), pero Vigo en Deporte alcanzou un status que lle permitiu situarse como un pequeno apoio tanto para o tecido deportivo
de base coma para o de elite; por iso podemos sinalar, non sen certo orgullo, que sen esta fundación xa non se entendería completamente a estructura do deporte vigués.
Porque VIDE, ademais, soubo estender o seu labor, indo dende campos ás veces pouco coñecidos ata outros mediáticamente máis vistosos. En 2008, a Fundación foi punta
de lanza do proxecto da Universiada de 2013. A axilidade do padroado para xestionar unha proposta de grande envergadura social, deportiva e económica demostrou que
VIDE ten capacidades abondas máis alá das que habitualmente ofrece.
Non cabe presentar esa como a única novidade de 2008. O incremento das cantidades destinadas a bolsas para deportistas individuais, a creación de axudas para apoiar
os nosos atletas olímpicos e paralímpicos, son outros pequenos avances dados que, non o esquezamos, empezan a colocar o listón moi alto.
Os números falan tamén por si mesmos. As doazóns aos clubs de elite, o espello da base, incrementáronse nun 25%, as bolsas alcanzaron cifras ás que non se chegara
nunca, ao tempo que VIDE mantivo todos os seus programas, o apoio á multitudinaria competición recreativa Vigo en Xogo, o pagamento de pistas de adestramento para os
clubs de base ou accións tan distintas e distantes como o campus polideportivo, rotundo éxito do verán para nenos e nenas, e a Vigo Cup, á que devolvemos protagonismo
co regreso dos seus finais ao estadio municipal de Balaídos e a emoción engadida de enfrontalos aos mellores da Compostela Cup.
Volvendo ao inicio, todo isto foi VIDE en 2008, un compendio de axilidade, polo seu organigrama e estatutos, de transparencia (a esta memoria remítolles), de
esforzos multidireccionais e de consolidación. Son consciente de que todo isto, que esmiúzo con entusiasmo e optimismo, non debe facernos caer no erro
de que está todo conseguido, porque entón asumiriamos unha análise utópica de forma inxenua, pero si debe facernos pensar que a Fundación VIDE, con
catro fieis e sólidos patróns (Concello, Caixanova, Pescanova e PSA Peugeot Citroën), se atopa nunha dinámica positiva que ten que manter para seguir polo
camiño correcto que, moitas veces, non é o máis curto.
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Composición do Padroado

Membros de excelencia

Colaboradores

FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

O 17 de abril de 2002 ponse en marcha a Fundación Vigo en Deporte da man do Concello de Vigo, Caixanova, Pescanova e PSA Peugeot
Citröen proclamándose deste xeito membros fundadores dunha organización de natureza fundacional, recoñecida de interese xeral galego e
constituída sen ánimo de lucro.

Fins fundacionais
Ante as demandas do tecido deportivo da cidade foi necesario crear unha fundación que dese respostas e solucións. Por iso, dende o principio
os seus obxectivos foron claros: O fomento e promoción do deporte a través do apoio, difusión e axuda ás entidades deportivas da cidade
de Vigo, como medio de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a todos os cidadáns e ao resto da
sociedade en xeral.

Destinatarios
A Fundación Vigo en Deporte ven desenrolando a súa actividade fundamentalmente mediante o apoio aos catro sectores deportivos que
conforman a totalidade do deporte vigués:
- clubs de base
- deportistas individuais

- clubs de elite
- deporte popular

Órganos de Goberno
Padroado
É o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por dous membros de cada unha das entidades fundadoras:
Concello de Vigo: D. Xabier Alonso Pérez (Presidente e Vicepresidente)
Caixanova: D. Guillermo Brea Vila e D. Jorge Santos López
Pescanova: D. Manuel Fernández de Sousa-Faro e D. Manuel Suárez Lemus
PSA Peugeot Citroën: D. Pierre Ianni e D. Luis Sáez Carles
Ademais o Padroado conta cos seguintes asesores:
Secretario: D. José Riesgo Boluda
Tesoureiro: D. Jorge Santos López
Asesor Técnico: D. José Ángel Otero Lamas
Comité Executivo
Este órgano está integrado por un representante de cada entidade fundadora e pola Directora Xerente da Fundación, Dna. Laura Magdalena
Martínez.
Liñas de actuación
Dando cumprimento aos fins fundacionais do artigo 6 dos Estatutos, materialízanse as accións xerais nas seguintes liñas de actuación:
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Axudas a deportistas individuais
Programa Siareiros
Universiada Vigo 2013
Promoción deportiva
Programa de Comunicación
Vigo Cup 2008
Biblioteca Deportiva
Voluntariado Vide VOVIS
Campus Polideportivo
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PROGRAMA SIAREIROS

Un dos motivos principais do nacemento da Fundación foi a creación do programa Siareiros. Nunha cidade como Vigo onde a práctica
deportiva está completamente estendida son innumerables os clubs tanto de base como de elite que aportan o seu traballo, esforzo
e experiencia a un sen fin de deportistas que gozan diariamente do deporte. Por iso a Fundación tenta xuntar as forzas de todos os
patrocinadores e repartir as axudas en función da categoría do club, uso de instalacións, relevancia do deporte, etc.

Obxectivos
1) Alentar ao deporte base da nosa cidade co fin de crear unha sociedade cimentada nos valores deportivos da honestidade, solidariedade e
saúde.
2) Axudar aos equipos de Vigo a facerse un oco no máis alto do deporte nacional.
3) A posibilidade para os equipos de base de Vigo de poder adestrar nas instalacións municipais de forma gratuíta.
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Carné Siareiros e base de datos
A Fundación crea este carné como instrumento de afiliación e recadación para os clubs. A través dun programa informático instalado na páxina
web da Fundación, www.vide.es, os clubs introducen nunha base os datos dos afiliados ao seu club (siareiros). Posteriormente, a Fundación
personaliza os carnés co nome, apelidos, número de siareiro e escudo do club. En 5 anos xa se fixeron arredor de 40.000 carnés e 2008
pechouse con 4.383 carnés novos. Existen dúas modalidades de carné:
Carné Siareiro Club
Beneficios para os Clubs de base:
-

Prezo de venta: 6 €. Os clubs comprométense coa Fundación a vender este carné recadando para eles íntegramente o importe de 6 €.
Reciben da Fundación 2 € por cada Siareiro novo que fagan.
Reciben da Fundación 1 € por cada Siareiro que renoven da anterior tempada.
Uso de instalacións deportivas municipais gratuítas cumprindo os requisitos recollidos no convenio Siareiros asinado entre Club e a
Fundación. O pago destas instalacións o asume directamente a Fundación cun pago ao Instituto Municipal dos Deportes (IMD).
Beneficios para os Siareiros:

-
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Participar en sorteos, promocións e gozar de descontos nos establecementos colaboradores da Fundación.
Cartilla Siareiros: cada siareiro club menor de 18 anos recibirá da Fundación unha cartilla vermella que lle permitirá conseguir un abono
siareiro elite. Asistindo a 5 partidos dos equipos de elite da Fundación, en cada un deles lle porán un selo para xustificar a
súa asistencia. Cos 5 selos na cartilla terá que acudir á Fundación onde lle entregarán un abono elite correspondente a súa idade.
Cúmprese deste xeito o obxectivo de achegar a base á elite como referente na vida dos rapaces e rapazas así como lograr unha maior
asistencia de público nos partidos.

Abono Siareiro Elite
Beneficios para os Clubs de elite:
•
•
•
•
-

Prezos de venta:
15 € infantil.
40 € xuvenil, universitario ou xubilado.
95 € adulto.
150 € familiar (5 persoas)
Participación no reparto de 156.000 € entre todos os clubs de elite en función do número de siareiros feitos, categoría, uso de
instalacións deportivas e relevancia da modalidade deportiva.

Beneficios para os Siareiros:
-

Asistir gratis a todos os partidos dos clubs de elite da cidade durante toda a tempada.
Participar en sorteos, promocións e gozar de descontos nos establecementos colaboradores da Fundación.
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Clubs Siareiros Elite

Clubs Siareiros Base
Coruxo F.C.
Club Patín Vagalume
Club Ciclista Vigués
Vigo 2015
Seis do Nadal Baloncesto
Club Natación Rias Baixas
U.B. Lavadores
Flic Flac
Mosteiro
C.B. San José de la Guía
Vigo Squash
Club de Baloncesto Puerto de Vigo

C.D. A Paz 03
Club Castrelos Patinaxe Artística
C.A.R.P.A.
Club de Loita San Ignacio
Seis do Nadal Balonmano
Vigo Hockey Traviesas
El Olivo
Maniotas
Cios Vigo
Foto Gómez
Club Mosteiro Bembrive FS
Club Bádminton Rachaplumas

Octavio Pilotes Posada
Amfiv Aldasa
R.C. Celta Indepo
Turismo de Vigo Xuvenil de Teis
Vigo Stick C.H. 2001 Mundial 2009
El Olivo Caixanova
Valery Karpin Vigo Voleibol
Universidade Ednon TRC Vigo Rugby
Gestibérica Ciudad de Vigo Básquet
Vigo Hóckey Viaxes Eroski
Calfoncal U.B. Lavadores

Protección de datos
Todos os datos que introducen os clubs siareiros na base de datos da Fundación son datos autorizados, é dicir, a Fundación cumpre coa Lei
Orgánica de Protección de Datos de Caracter Persoal 15/1999 e L.S.S.I-CE 34/2002 e para xustificar tal cumprimento todos os siareiros que
compran un carné ou abono cobren unha folla de inscrición onde deciden se consenten tal cesión ou non.
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VI CONVOCATORIA DE AXUDAS
A DEPORTISTAS
A Fundación VIDE chega a todos os estamentos deportivos por iso preocupase tamén daqueles deportes que se practican individualmente como o
atletismo, tenis, loita, patinaxe, taekwondo, ximnasia, etc.

Obxecto
Estas axudas naceron co obxecto de apoiar a todos os deportistas que, acreditando unha calidade inicial e unha especial dedicación á actividade
deportiva, auguren unha proxección inmediata ou futura para o deporte de alta competición.

Finalidade
A finalidade non foi outra que consolidar a progresión do rendemento dos deportistas, destinándose a sufragar en parte os gastos ocasionados
durante o período de quecemento, competicións, perfeccionamento e adquisición de material técnico durante o ano 2007.

Beneficiarios
De forma non acumulativa os deportistas puideron optar ás seguintes axudas:
Elite: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e internacional maiores de 16 anos.
Base: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e internacional, ata 16 anos.
Premio Especial Olímpicos: destinado a todos aqueles deportistas con opcións de participación nas Olimpíadas e Paraolimpíadas de Beijing 2008.
16

Contía
Este ano, por primeira vez na historia destas axudas, incrementamos a contía das mesmas.
Cada unha das axudas concedidas contou cunha dotación de:
Base: 1.000 €
Elite: 2.000 €
Premio Especial Olímpicos: 2.200 €

Prazo e lugar de presentación
O prazo de presentación das solicitudes foi dende o 1 ao 29 de febreiro e preto de 70 solicitudes de base, elite, olímpicas e paralímpicas,
chegaron ás instalacións da Fundación Vigo en Deporte da Rúa Cesáreo González nese período de tempo.

Procedemento
A Comisión de Valoración estivo integrada polos membros do Comité Executivo da Fundación Vigo en Deporte:
- O Presidente da Fundación Vigo en Deporte.
- Un representante da entidade Caixanova.
- Un representante da entidade PSA Peugeot Citroën.
- Un representante da entidade Pescanova.
- Asesor Técnico.
- Xerente da Fundación.
- Secretario.
17

Obrigas dos beneficiarios
A.
B.
C.

Destinar a axuda para os fins para os que foi concedida.
Prestar a súa colaboración e imaxe cando así se solicite por parte da Fundación Vigo en Deporte.
Facer unha axeitada publicidade da Fundación VIDE durante as competicións ou manifestacións deportivas.

Gala de entrega de axudas
O 9 de maio tivo lugar no Centro Social Caixanova a celebración da Gala. Na mesa
presidencial contamos con D. Xabier Alonso, Presidente da Fundación e Concelleiro
de Deportes do Concello de Vigo, D. Jorge Santos por Caixanova, Dª María Troncoso
por Cocacola, Dª Belén Suárez por Viajes Eroski, e D. Javier Pérez por Vitrasa. Foi na
cerimonia onde desvelouse o nome dos premiados e fíxose a entrega da axuda da man
das empresas colaboradoras. A Fundación tamén fixo entrega dun abono siareiro elite
a todos os solicitantes. Para amenizar a gala contamos coa actuación dun ximnasta do
Club de Acrobacia Flic Flac e finalmente celebrouse un cóctel de despedida.
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Os premiados foron:
Base
-Lara Lagoa Patiño, Windsurf
-Miguel Senlle Caride, Xadrez
-Manuel Jesús Rodríguez Fernández, Taekwondo
-Antía Loira Dacosta, Piragüismo-Slalom
-Paola Garrido Rodríguez, Tenis
-Beatriz Lence Massa, Vela Lixeira-Láser

-Álvaro Franco López, Vela Vaurien e Laser
-Paloma Cabirta Melón, Patinaxe Artística
-Pablo García García, Loitas Olímpicas
-Francisco Javier Álvarez Martínez, Natación
-Jacobo Martínez Outeiral, Natación

Elite
-Eva Costas Pérez, Atletismo
-Luis Leiro Álvarez, Natación
-Sandra Mosquera Losada, Atletismo
-María Grobas Barbazán, Vela Clase 420

-Andrea Rica Taboada, Taekwondo Combate
-Isaac Vicente Landín, Lanzamento Martelo
-Xisela Aranda Núñez, Squash

Olímpicos e paralímpicos
-David Gómez Martínez, Atletismo
-Susana Rodríguez Gacio, Atletismo Velocidade Cegos
-Gustavo Nieves Campelo, Atletismo Cegos
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-Juan Zunzunegui Guimeráns, Remo Olímpico
-Sebastián Rodríguez Veloso, Natación Discapacitados
-Santiago Pérez Alonso, Marcha Atlética.

IX CAMPUS POLIDEPORTIVO VIGO8
O Campus Polideportivo é de longa tradición na nosa cidade, comezou polo ano 2000, pero foi no ano 2002 cando a Fundación VIDE asumiu a súa
organización e financiamento.
Toda a axuda é necesaria para desenrolar o Campus Polideportivo posto que grazas a el durante os últimos oito anos 1.600 rapaces e rapazas
viguesas puideron gozar dunha oportunidade única: achegarse á práctica dos deportes, dende a iniciación ata o perfeccionamento da man das
mellores entidades deportivas da cidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.D. Bosco (Baloncesto Feminino)
Club Vigo Voleibol (Voleibol Masculino)
S. D. Octavio Vigo (Balonmán)
Vigo Stick Club de Hóckey 2001 (Hóquey a Patíns)
C.D. Xuvenil de Teis (Voleibol Feminino)
Club Seis do Nadal ( Baloncesto Masculino)
Club San Xoán (Fútbol Sala)
Asociación Deportiva Vincios (Tenis de Mesa)
Universidade Vigo Rugby (Rugby)
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Obxectivos
O principal obxectivo non foi outro que o achegamento dos rapaces e rapazas á realidade multideportiva da cidade enriquecendo o seu
coñecemento e práctica deportiva, fomentando valores de convivencia e deportividade. Consecuentemente alcánzase un segundo obxectivo, e
non por iso menos importante, o apoio ao deporte de base: debido ao grao de éxito do programa increméntase o número de inscritos nas escolas
das entidades deportivas participantes, posto que moitos destes rapaces queren continuar coa práctica do deporte que empezaron a descubrir.

Destinatarios
Puidéronse beneficiar deste programa todos aqueles rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 8 e 14 anos. Para unha mellor
organización posteriormente dividíronse en grupos diferenciados por cores.
As actividades realizáronse no Complexo Deportivo das Travesas, en xornada continua de 10 a 18 h, de luns a venres incluíndo un refrixerio
a media mañá e un servizo de catering para o xantar. No ano 2008 as datas escollidas foron do 23 o 27 de xuño, posto que nesa semana os
rapaces e rapazas xa remataron o curso escolar. A inscrición realizouse en xuño, contando con 200 prazas.

Actividades
Como xa anticipabamos, as actividades deportivas desenroladas polos monitores profesionais para este ano foron as seguintes: Balonmán,
Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sala, Hóquey a patíns, Tenis de Mesa e Rugby.
Ase mesmo, as xornadas combínanse con actividades complementarias como: piscina, excursión ás Illas Cíes, participación en sorteos e
múltiples xogos. Finalmente, todos os rapaces e rapazas recibiron un diploma.
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VIII TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE VIGO CUP
Oito anos de experiencia
Moitos anos de experiencia avalan a calidade do Torneo Internacional de Fútbol Base celebrado en Vigo e que este ano celebrou a súa oitava
edición.
A Fundación VIDE traballou dende principios de ano na organización deste evento. Uns 3.000 nenos e nenas entre os 6 e os 16 anos xogaron
nos mellores campos do termo municipal, apoiados por preto de 300 técnicos. En total oito categorías, seis para fútbol 7 e dous para fútbol
11. Equipos de Galicia, Madrid, Castela e León, Canarias e Norte de Portugal. Xogaron a fútbol pero tamén compartiron convivencias, xogo
limpo e sobre todo diversión. Combinamos deporte e ocio da mellor forma posible: cos mellores campos e coordinadores e coa paisaxe máis
envexable, as Rías Baixas.
A Vigo Cup pode presumir xa de inscribir no seu palmarés o nome de 48 campións pertencentes a 28 clubs, e tamén do coidado do deporte
feminino para colocalo ao mesmo nivel que o masculino.
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Datas
Comezou o luns 30 de xuño e rematou o domingo 6 de xullo de 2008.

Categorías
Fútbol 7
Sub 6: mixta, nacid@s despois de 01/01/2002
Sub 8: mixta, nacid@s despois de 01/01/2000
Sub 10: mixta, nacid@s despois de 01/01/1998
Sub 12: mixta, nacid@s despois de 01/01/1996
Sub 16 F: feminino, nacidas despois de 01/01/1992
Damas: aberta

Fútbol 11
Sub 14: masculino, nacidos despois de 01/01/1994
Sub 16: masculino, nacidos despois de 01/01/1992

Instalacións
Actualmente Vigo conta con máis dunha ducia de campos de fútbol perfectamente acondicionados e equipados coas mellores instalacións
e servizos. Ademais as súas localizacións son envexables pois o terreo de xogo máis afastado está a 10 minutos en coche/bus do centro de
Vigo. Como novidade, este ano recuperouse a celebración das finais e superfinais no Estadio de Balaídos.
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Matrículas:
Sub 6 e Sub 8: 30 € por equipo. Resto de categorías:
• Matrícula ordinaria: 90 € por equipo
• Matrícula Bonificada: 60 € por equipo solicitando a inscripción antes do 30 de abril de 2008.

Sistema de competición
O Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup rexiuse segundo as normas da FIFA e da Federación Española de Fútbol.
Os equipos dividíronse en grupos de 4 ou 5, dependendo da inscrición. Nunha primeira fase enfrontáronse nunha liga a unha soa volta. Na
segunda fase o 1º e 2º de cada grupo clasificáronse para a Fase Final, o 3º e 4º de cada grupo xogaron a serie de consolación. Esta segunda
fase desenvolveuse polo sistema de eliminación directa.

Transporte
Durante a competición todos os xogadores e equipo técnico puideron utilizar durante todo o día o transporte público gratuitamente (VITRASA)
mostrando a súa acreditación do Torneo. Ademais todos os campos contan cunha liña de autobús próxima.
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Actividades paralelas
Vigo é unha cidade diversa, chea de posibilidades que ofrece a todos os participantes, equipo técnico e acompañantes a oportunidade de
coñecela en esencia. É por iso que todos os anos poñemos á súa disposición diversas actividades gratuítas tales como:
Visita ás Illas Cíes.
Tobogán Acuático de Samil Di San Remo.
VigoZoo.
Bus Turístico.
Base Náutica O Vao.
Bowling Samil.
Museos.
Pachanga entre técnicos e colaboradores, etc.
Por outro lado, Vigo conta cunha grande variedade de praias ao longo da súa costa. A cidade dispón de 45 areais, dende os máis extensos
como Samil e O Vao, ata os máis recollidos en Saiáns e as praias paradisíacas das Illas Cíes.

Torneo de penaltis
Como novidade nesta edición celebrouse un torneo de penaltis que proporcionou motivación aos rapaces e exhibición aos asistentes. Cada
equipo podía presentar un máximo de catro xogadores incluído o porteiro e realizáronse eliminatorias sucesivas que se concentraron en varios
días.
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Principais Patrocinadores
Contamos con tres coches que foron serigrafiados como Coches Oficiais da Vigo Cup 2008 (Hyunfer Automoción). Así mesmo contamos
coa colaboración dos principais patrocinadores como son Caixanova, Concellería de Turismo, Concellería de Deporte do Concello de Vigo,
Cocacola, Faro de Vigo, Vitrasa, Coren, Frutas Nieves, Viajes Eroski, R.C. Celta de Vigo, Doble F Sport, Fundación Deporte Galego...

Oficina central
A oficina central situouse no Campo de Fútbol de Samil e foi o punto de información e de encontro dos equipos para a entrega de
documentación, programas, resultados, acreditacións, mapas das instalacións, etc.

Premios VIDE
O Comité organizador da oitava edición de Vigo Cup, composto por Domingo Salinas, Belarmino Alonso, Guillermo Troncoso, Ignacio
Cabaleiro, Toni Rodríguez, José Ángel Otero Lamas, Fernando Iglesias e Laura Magdalena, reunido o 21 de maio decidiu conceder no acto de
inauguración da Vigo Cup 08, celebrado o 30 de xuño no Xardín Inglés do Pazo Quiñones de León, os seguintes tres Premios VIDE:
- Premio VIDE 2008 a Manuel Conde Docampo, pola súa traxectoria como dirixente do Casa Paco de Redondela.
- Premio VIDE 2008 como mellor iniciativa dunha entidade deportiva, á Asociación de Fútbol Afeccionado de Vigo (AFAVI).
- Premio VIDE 2008 á Proxección Deportiva, a Yago Falqué.
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Campións e campionas 2008
Por último, a entrega de medallas e trofeos fíxose no Estadio de Balaídos. Todos os participantes das categorías sub 6 e sub 8 recibiron medalla
e os campións e subcampións do resto das categorías tamén recibiron as súas correspondentes medallas xunto cunha equipación deportiva co
emblema da Vigo Cup 2008. Neste acto de clausura contamos con D. Xabier Alonso Peréz, Concelleiro de Deportes e de D. Santiago Domínguez,
Tenente de Alcalde de Vigo.
O cadro de honra foi o seguinte:

Categoría

Campión

Subcampión

Sub 6
Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Damas

Coia
R. de Bouzas A
Casablanca
Vigo 2015
R. de Bouzas
Areosa
El Olivo

Casablanca
Balaídos A
Esc. Diput. O Rosal
R.C. Celta A
R.C. Celta
Porriño Industrial
Pontevedra

Resultado
2-2 (por penaltis)
2-0
3-0
1-1 (por penaltis)
1-0
5-2
1-1 (por penaltis)

A oitava edición de Vigo Cup 2008 estivo chea de novidades posto que ademais do torneo de penaltis, de novas actividades paralelas, incremento
do número de participantes, xogar no Estadio de Balaídos, etc. xogáronse tamén as chamadas Superfinais da Vigo – Compostela Cup. É dicir,
xogaron os gañadores sub 14 da Compostela Cup 2008 contra os gañadores sub 14 da Vigo Cup 08 e igualmente coa categoría sub 16. Os dous
partidos xogáronse na soleada mañá do domingo 6 de xullo no Estadio de Balaídos coa grada de Tribuna e Preferencia chea de espectadores
animando sen cesar.
O cadro de honra foio o seguinte:
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Categoría

Campión

Subcampión

Sub 14
Sub 16

Rápido de Bouzas
Areosa

Santiago
Conxo

Resultado
0-1
1-1(5-4 penaltis)

UNIVERSIADA VIGO 2013
A Universiada é o evento deportivo máis importante despois dos Xogos Olímpicos, e organízase cada dous anos nunha cidade distinta. Este
acontecemento acolle a estudiantes atletas de todo o mundo, en idades comprendidas entre os 17 e os 28 anos. Existen dúas modalidades,
as Universiadas de verán e as de inverno, sendo a estas primeiras ás que optou a cidade de Vigo para o ano 2013.

Os beneficios
A Universiada é un acontecemento deportivo multicultural, que suporía un pulo definitivo para situar a Vigo no mapa mundial, un
acontecemento que deixaría a pegada dun gran legado, económico, social e deportivo para a nosa cidade.
Un evento destas dimensións, implicaría que a cidade de Vigo acollese a xente e medios de comunicación de todo o mundo, e promovería a
creación de novas infraestructuras e servizos. É dicir, marcaría un antes e un despois, na historia de Vigo.

Convenios de colaboración
Polo exposto, a Fundación VIDE e o Concello de Vigo asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento do deporte local con
data 28 de novembro de 2007 e que na súa cláusula 4.6 a Fundación Vigo en Deporte comprometeuse a colaborar co Concello de Vigo na
difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e que teñen vinculación directa cos obxectivos da Fundación.
Consecuentemente, a Fundación VIDE implícase no proxecto e como primeira iniciativa asina un convenio de colaboración cos clubs mais
representativos da nosa cidade: S. D. Octavio Vigo, C. D. Bosco, AMFIV Baloncesto en cadeira de rodas, Vigo Stick Club de Hóckey 2001,
C. D. Xuvenil de Teis, Club Atletismo Feminino Celta, Real Club Celta de Atletismo, Universidade Vigo Rugby, Federación de Peñas Recreativas
El Olivo Fútbol Feminino, Fútbol Sala Coruxo, Juniors Hockey Club de Vigo, Atlántico Hóckey Club, Club Vigo Voleibol, Ciudad de Vigo
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Basquet.
Mediante a sinatura deste convenio os clubs comprometéronse a ser embaixadores solidarios do proxecto de Universiada 2013 en Vigo en todas
aquelas cidades que visitaran os seus primeiros equipos, asinando para elo un acordo de adhesión ao proxecto. Pola contra a Fundación doou
a cantidade de 39.500 € entre todos eles.
Por outra banda a Fundación organizou o acto de recibimento ao Comité Técnico do Consello Superior de Deportes, responsable da candidatura
de Vigo á Universiada 2013.
Emoción e sorpresa foi o que sentiron ao entrar na pista central do Pavillón das Travesas onde máis de 1.000 deportistas déronlles a benvida ao
berro de “estamos preparados”, cun mosaico onde podíase ler Vigo 2013. Tras unha axustada axenda de dous días, os responsables de decidir
a candidatura, abandonaron a nosa cidade agradecendo o entusiasmo mostrado por parte de todas as entidades deportivas.
Finalmente, despois do grande esforzo realizado polo Comité do proxecto, institucións, empresas, clubs e deportistas da cidade, o 11 de marzo
Vigo proclamouse vencedora fronte a Murcia conseguindo 15 dos 23 votos emitidos polo Consello Superior de Deportes.
Posteriormente, Vigo tivo que competir a nivel internacional con cidades como Gwangju (Corea do Sur), Edmonton (Canadá), Québec (Canadá),
Poznan (Polonia) e a que xa parecía o seu principal inimigo a bater Kazan (Rusia).
A finais de abril chegaría outro momento decisivo coa visita a Vigo dos examinadores da Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU).
A continuación un mes de deliberacións e o día 31 de maio, unha comitiva de 60 persoas de todos os tecidos deportivos, empresariais, sociais,
institucionais de Vigo (a Fundación VIDE estivo representada a través da súa xerente Laura Magdalena), viaxou a Bruxelas para facer a súa
exposición final.
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Finalmente foi a cidade rusa de Kazan a elixida polo comité da FISU para a celebración da Universiada 2013. A pesar de que non puido ser o
esforzo valeu a pena. Os meses de traballo víronse recompensados. A nosa cidade e os nosos deportistas pasearon o seu nome polo mundo
enteiro e Vigo uniuse coma nunca nun mesmo desexo, levar o noso deporte e as nosas gañas polo mundo adiante, e sabernos preparados
para afrontar no futuro un acontecemento tan importante como é a organización dunha Universiada. Así o puidemos comprobar coas
numerosas felicitacións chegadas a nosa cidade converténdonos deste xeito nun referente nacional e internacional para a organización de
eventos deportivos.
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PROXECTOS VOVIS 2008
A Fundación ven desenrolando ano tras ano unha Campaña de Voluntariado denominada “VOVI”, é dicir, Voluntario Vide, onde o obxectivo a
alcanzar é a dinamización dunha actuación voluntaria no ámbito deportivo, o cal se presenta cheo de eventos que precisan da axuda da cidadanía.

Eventos deportivos da cidade
En Vigo celébranse ao ano mais de 150 eventos deportivos, que van dende o mais alto nivel nacional, internacional e mundial, ata aqueles
populares organizados nas parroquias do noso ámbito. De forma xeral, todos e cada un destes eventos, demandan unha colaboración para
facer efectiva a súa organización, é dicir, demandan a necesidade de medios humanos de cara a colaborar en diversas áreas de organización
destes eventos.
Estas actuacións en materia deportiva, pola súa tradición e repercusión, enxalzan cos principios universais de unión, amizade e participación
de distintos pobos e culturas. É por iso que a Fundación quere participar coa súa cidade mediante o voluntariado deportivo como signo de
solidariedade e cordialidade.
Neste ámbito de traballo a actuación dos nosos VOVIS centráronse principalmente nos seguintes eventos do 2008:
Maratón do día da Muller.
Carreira Nocturna de San Xoán.
Campus Polideportivo da Fundación VIDE.
Día da Ximnasia Rítmica.
Carreira do Pavo.
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Gala de axudas a Deportistas de modalidades Individuais da Fundación VIDE.
Carreira Día da Muller.
Día do Patín.
Torneo de Fútbol Base Internacional Vigo Cup.

BIBLIOTECA DEPORTIVA
Outro dos proxectos de traballo da Fundación VIDE centrase na promoción do espacio dedicado dentro das nosas instalacións á Biblioteca
Deportiva. Trátase dunha idea pioneira dentro do noso entorno, sendo a única Biblioteca especializada en deporte. A súa capacidade actual é
de mais de 1.000 libros, ademais de publicacións deportivas periódicas, vídeos e cds explicativos e prensa de ámbito local e nacional. Para o
seu desenvolvemento contamos cunha sala audiovisual equipada con televisor, dvd e acceso a Internet.
Todo aquel que o desexe pode facer uso destes medios e incluso do servicio de préstamo de forma totalmente gratuíta. No ano 2008
rexistráronse mais de 60 solicitudes de préstamo ou consulta.
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
Dende xaneiro de 2008 a Fundación Vigo en Deporte comezou a traballar nun programa de comunicación integral que parte da seguinte
premisa: canto maior sexa o nivel de comunicación, melloraremos a imaxe, achegarémonos máis á realidade social e conseguiremos unha maior
aceptación dos nosos proxectos e polo tanto un incremento do valor engadido.
Este proxecto conta con varias fases de implantación e no ano 2008 puidéronse materializar as seguintes actuacións:
Dinamización da páxina web www.vide.es
Toda entidade que queira estar presente socialmente debe contar con presenza na rede. A nosa páxina é un portal informativo, de achegamento
á realidade deportiva e cultural, que conta con varios espazos dedicados aos nosos socios “Siareiros”, clubs, biblioteca, axenda, calendario de
competicións, etc. En 2008 recibiu 211.734 visitas o que supón unha media de 580 visitas ao día, posto que se trata dunha páxina de grande
interese informativo diariamente actualizada.

Datos de interese:
A páxina web da Fundación Vigo en Deporte, foi inaugurada o día 13 de abril do ano 2005. Dende o primeiro día, o
número de visitas creceu de xeito considerable, como pode apreciarse nos gráficos que a continuación mostramos.
A 31 de decembro de 2008 o número de visitas ascendeu a 500.208.
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NÚMERO DE VISITAS Á PÁXINA WEB NO 2008

NÚMERO DE VISITAS Á PÁXINA WEB NO 2007
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Páxina no Diario Decano Faro de Vigo
Todos os anos Faro de Vigo renova a súa colaboración coa Fundación cedendo unha páxina impar todos os mércores onde se recollen noticias
de actualidade, entrevistas, encontros deportivos, etc. chegando a un sen fin de persoas por ser un dos diarios de maior tiraxe.

Publicidade
A Fundación tamén realiza un grande esforzo económico mediante a difusión dos seus programas deportivos en soportes físicos tales como
carteis, folletos, dípticos e papelería en xeral. A súa repercusión social chega a todos os clubs, equipos, federacións e deportistas da cidade
e arredores, é dicir, a todo o tecido deportivo debido ao interese que suscitan os nosos programas: axudas a deportistas individuais (febreiro),
eventos (xuño e xullo), programas de axudas (todo o ano), galas (marzo e maio), etc.
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OUTROS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Por último a Fundación tamén reparte Lotería Nacional de Nadal, fai un cóctel para a súa familia deportiva ao que están convidados empresas,
institucións, clubs e deportistas para fomentar a comunicación e unidade, con agasallo de Adegas Valmiñor, rifas (de febreiro a abril), etc.
O tecido deportivo da cidade formado por federacións, clubs e deportistas tenta dinamizarse continuamente, tenta impulsar e actualizar a súa
actividade porque cree firmemente no seu proxecto. Deste xeito celebran torneos ao longo de todo o ano, festivais, campionatos, xornadas de
portas abertas, etc. Sen embargo, a súa boa vontade non sempre é suficiente e precisan da Fundación para a súa organización e loxística.
Para nós é un orgullo poder axudalos xa sexa mediante a provisión de bebidas, froita, petos, gorras, camisetas, balóns e merchandising en xeral
que na maioría das veces é doado polas nosas empresas colaboradoras ou ben mediante a proporción de medios para a súa organización.
Por outra banda a Agrupación Deportiva Vigo recibe, a través dun convenio de colaboración que se renova cada ano, o apoio da Fundación VIDE
mediante a cesión de instalacións na sede da Fundación, ademais dunha axuda económica anual. O motivo reside na magnitude deportiva que
move esta Agrupación a través da súa Liga Vigo en Xogo posto que mais de 3.000 persoas participan anualmente nela baixo as modalidades de
Fútbol Sala, Fútbol Sete Sénior e Baloncesto.
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

CRONOLOXÍA

2008
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ACTOS DE PRESENTACIÓN REALIZADOS
02/01/08 - Asociación de fútbol afeccionado de Vigo: Presentación torneo.
12/03/08 – Halcones de Vigo: Despedida do adestrador.
23/04/08 – Xuvenil Teis Turismo de Vigo: Presentación fase ascenso.
28/04/08 – Celta Vigourbán: Presentación Campus.
30/04/08 – Vigo Voleibol Valery Karpin: Presentación fase de ascenso.
22/05/08 - Celta Baloncesto: Continuidade do club. Renovación de Alba Torrens.
23/05/08 - Pilotes Posada: Presentación do xogador David Tavares.
02/06/08 – Pilotes Posada: Presentación do xogador Gustavo Alonso.
04/06/08 – Vigo Voleibol Valery Karpin: Presentación novo adestrador.
28/07/08 – Pilotes Posada: Presentación do xogador Rubén Montávez.
25/08/08 – Gestibérica: Presentación campaña abonados.
03/09/08 – Pilotes Posada: Presentación do xogador Pavol Polakovic.
04/09/08 – Celta Indepo: Presentación xogadoras Marcos y Beljanski.
23/09/08 – Celta Indepo: Presentación do equipo.
25/09/08 – Halcones de Vigo: Petición dun campo para xogar e adestrar.
25/09/08 – Aldasa Amfiv: Presentación do xogador David Levrat.
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OUTROS ACTOS DA FUNDACIÓN
09/10/08 – Aldasa Amfiv: Presentación do xogador Leo-Pekka Tähti.
30/12/08 – Vigo 2015: Presentación partido solidario Fin de Ano.
24/01/08 – Fundación: Presentación camiseta oficial Universiada 2013.
31/01/08 – Fundación: Presentación VI Convocatoria de Axudas VIDE.
30/04/08 – Casa do Deporte Axudas Siareiros, sorteo Movisa e Viaxes Eroski.
09/05/08 – Centro Social Caixanova: Gala Axudas Deportistas.
28/05/08 – Fundación: Presentación IX Campus Polideportivo.
19/06/08 – Vigo Cup: Presentación en Casa Saillo.
23-27/06/08 – IX Campus Polideportivo Fundación VIDE.
30/06/08-6/07/08 – VIII Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup.
31/07/08 – Quiñones de León: Inauguración VIII Vigo Cup 2008.
22/09/08 – Fundación: Presentación campaña Siareiros 08.09
17/10/08 – Colexio de Árbitros de Vigo: Entrega dun Ciclomotor Movisa.
1/12/08 – Fundación: Presentación novo proxecto Siareiros.
29/12/08- Fundación: Cóctel de despedida de ano.
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

CONTAS ANUAIS

2008
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ACTIVO

2008

2007

B)INMOBILIZADO

207,54

967,75

0,00
1.042,96
-1.042,96

0,00
1.042,96
-1.042,96

8.211,08
8.211,08

8.211,08
8.211,08

IV. Outras Inmobilizacións Materiais
225. Mobiliario
226. Equipos para o proceso da información
282. Amortización Acumulada do Inmobilizado Material

-8.003,54
13.805,22
10.243,07
-32.051,83

-7.243,33
13.805,22
10.243,07
-31.291,62

D) ACTIVO CIRCULANTE

217.925,22

104.426,54

III. Usuarios e outros debedores da actividade propia
447. Patrocinadores, afiliados e outros debedores

192.000,00
192.000,00

15.000,00
15.000,00

25.925,22
749,26
25.175,96

89.426,54
7,05
89.419,49

218.132,76

105.394,29

II. Inmobilizacións Inmateriais
215. Aplicacións Informáticas
281. Amortización Acumulada do I. Inmaterial
III. Bens do Patrimonio Histórico
232. Bibliotecas

VI. Tesourería
570. Caixa
572. Bancos e institucións de crédito c.c. vista
TOTAL ACTIVO
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BALANCE DE SITUACIÓN

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. Dotación Fundacional
100. Dotación Fundacional
IV. Excedentes de exercicios anteriores
120. Remanente
121. Excedentes negativos de exercicios anteriores
V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)
129. Excedente do exercicio
E) ACREDORES A CURTO PRAZO
410. Acredores por prestacións de servizos
412. Beneficiarios, acredores
475. Facenda pública acredor por conceptos fiscais
476. Organismos da seguridade social acredores
555. Partidas pendentes de aplicación
TOTAL PASIVO
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2008

2007

70.023,59

15.454,65

312.526,29
312.526,29

312.526,29
312.526,29

-297.071,64
192.102,10
-489.173,74

-245.533,64
192.102,10
-437.635,74

54.568,94
54.568,94

-51.538,00
-51.538,00

148.109,17

89.939,64

72.281,19
59.258,48
3.234,99
1.488,21
11.846,30

8.459,60
59.258,48
8.864,52
1.783,86
11.573,18

218.132,76

105.394,29

DEBE

2008

2007

A) GASTOS
1.598.294,45
A.1. Axudas monetarias e outros
356.493,89
a) Axudas monetarias
342.635,75
650. Axudas monetarias individuais
38.200,00
651. Axudas monetarias a entidades
304.435,75
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
13.858,14
653. Compensación gastos prestacións colaboración
13.858,14
A3. Gastos de persoal
84.521,35
a) Soldos, salarios e asimilados
66.977,75
640. Soldos e salarios
66.977,75
b) Cargas sociais
17.543,60
642. Seguridade social a cargo da entidade
17.543,60
A4. Dotacións para amortización do inmobilizado
760,21
680. Amortización de gastos de establecemento
0,00
681. Amortización do inmobilizado inmaterial
0,00
682. Amortización do inmobilizado material
760,21
A5. Outros gastos
1.153.833,40
622. Reparacións e conservación
3.287,41
623. Servizos de profesionais independentes
197.948,45
624. Transportes
0,00
625. Primas de seguros
5.350,34
626. Servizos bancarios e similares
20.675,56
627. Publicidade, propaganda e relacións públicas
703.619,58
628. Suministros
285,00
629. Outros servizos
222.667,06

501.172,17
297.935,69
275.247,69
22.500,00
252.747,69
22.688,00
22.688,00
111.711,24
94.792,57
94.792,57
16.918,67
16.918,67
5.881,18
1.129,81
89,73
4.661,64
85.644,06
2.659,53
0,00
348,00
0,00
23,30
8.918,90
0,00
73.694,33

AI. Resultados positivos de explotación
A7. Gastos financeiros e gastos asimilados
c) Por outras débedas

57.254,54
2.685,60
2.685,60

0,00
0,00
0,00

AIII. Resultados positivos das actividades ordinarias
AV. Resultados positivos antes de impostos
AVI. Excedente do exercicio

54.568,94
54.568,94
54.568,94

0,00
0,00
0,00
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

HABER

2008

2007

1.652.863,39

449.634,17

B1. Ingresos da entidade pola actividade propia
1.652.863,39
a) Cotas de usuarios e afiliados
21.075,00
720. Cotas usuarios
21.075,00
b) Ingresos de promocións, patrocin. e colaboradores
375.354,39
723. Ingresos de patrocinadores e colaboracións
375.354,39
c) Subvencións, doazóns e legados imp.resul.exercicio 1.256.434,00
725. Sub.ofic.afectas actividade propia ent.imp.rtdo 1.256.434,00

448.030,93
20.380,00
20.380,00
413.070,20
413.070,20
14.580,73
14.580,73

B) INGRESOS

B2. Ventas e outros ingresos ordinarios activade mercantil
700. Ventas de mercadorías

0,00
0,00

1.603,24
1.603,24

BI. Perdas de explotación

0,00

51.538,00

2.685,60

0,00

BIII. Resultados negativos das actividades ordinarias

0,00

51.538,00

BV. Resultados negativos antes de impostos

0,00

51.538,00

BVI. Excedente negativo do exercicio (desaforro)

0,00

51.538,00

BII. Resultados financeiros negativos
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1. ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN
A constitución da Fundación Vigo en Deporte foi realizada por escritura pública o 19 de novembro de 2.001 e clasificada por Orde da Consellería
da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública de 27 de decembro de 2.001 , ademais de ser declarada de interese galego pola
mesma Consellería o 4 de febreiro de 2.002, quedando adscrita o Protectorado da Xunta de Galicia e atopándose incluída entre as reguladas no
Art. 16 da Lei 49/2002.
Segundo o artigo 6 dos Estatutos da Fundación, esta ten por obxecto, o fomento e promoción do deporte a través do apoio, difusión e axuda as
entidades deportivas da cidade de Vigo e a consolidación dos grandes eventos deportivos que xera a cidade de Vigo, como medio de promoción
e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a todos os cidadáns e o resto da sociedade en xeral.
O domicilio social da entidade emprazase na rúa Cesáreo González s/n (Edificio Instituto Municipal dos Deportes) de Vigo.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
Estas contas anuais, relativas ao exercicio terminado o 31 de decembro de 2008, son obtidas dos rexistros contables da Fundación, e son
formuladas pola súa Dirección seguindo os principios contables recollidos no Plan Xeral Contable, reformado na Lei 16/2007: Imaxe fiel, principios
contables non obrigatorios aplicados, aspectos críticos da valoración e estimación da incerteza, comparación da información, elementos recollidos
en varias partidas, cambios en criterios contables e corrección de erros.
As presentes contas sométense á aprobación do Padroado da Fundación antes dos seis primeiros meses do 2009.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO
O excedente do exercicio 2008 vai destinado a activación do resultado do exercicio para a compensación de perdas de anos anteriores.
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4. NORMAS DE VALORACIÓN
A contabilización dos feitos económico-financeiros foi efectuada de acordo co Plan Xeral de Contabilidade e segundo os criterios contables seguintes:
a) Gastos de establecemento: Comprenden os gastos de constitución e se presentan polos importes desembolsados, deducida a amortización
acumulada correspondente, que se calcula linealmente sobre os valores de custo durante un período non superior a cinco anos.
Os gastos de constitución da Fundación Vigo en Deporte (honorarios do notario e gastos de publicidade) xa están amortizados, o empregarse unha
cota lineal do 20% a cinco anos.
b) Inmobilizado Inmaterial: Tratase de inversións realizadas en aplicacións informáticas, as cales actívanse só cando o seu custo é importante e a súa utilización
esténdese a varios anos. Atópanse valoradas polo seu prezo de adquisición e amortizadas en cinco anos, baseándose nunha cota lineal do 20%.
Rexístranse polo seu custo de adquisición ou de produción dos traballos efectuados pola propia Fundación para o seu inmobilizado.
Dentro dos custos considéranse todos os gastos adicionais producidos ata a posta en marcha do ben, incluíndo os impostos indirectos que gravan o
ben e non son recuperables da Administración.
Os custos de renovación, ampliación, mellora ou grandes reparacións dos bens que supoñen un aumento da súa capacidade productora ou alonga
a súa vida útil, inclúense no inmobilizado, logo de eliminar do mesmo os bens substituídos ou reformados. Os demais custos análogos son cargados
directamente a gastos do exercicio en que se orixinan.
Os bens adquiridos a título gratuíto figurarían rexistrados polo seu valor venal, é dicir, o de mercado atendendo o seu estado e condición.
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A amortización calcúlase de maneira lineal nun prazo de cinco anos en función da vida útil dos bens, atendendo o uso que de eles se fai e o grao
de obsolescencia que poida afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.
d) Subvencións, doazóns e legados: As subvencións recoñécense á recepción do acordo de concesión das mesmas polo seu valor nominal.
Impútanse a resultados polo mesmo importe calculado por amortización do exercicio correspondente aos activos financiados con dita subvención.
As subvencións de explotación e as reintegrables cárganse directamente á conta de resultados do exercicio polo importe recibido no mesmo. O
tratarse dun ben non depreciable e financiado coa subvención, mantense rexistrado polo importe recibido que se daría de baixa integramente no
momento da súa enaxenación ou baixa en inventario.
e) Debedores e acredores comerciais e non comerciais: Os débitos e créditos orixinados polas operacións que sexan ou non consecuencia do
tráfico normal das actividades, rexístranse polo seu valor nominal e son clasificadas a curto ou longo prazo segundo sexa o seu vencemento
inferior ou superior a un exercicio económico.
f) Imposto sobre beneficios: Segundo a regulación substantiva e procedimental das Fundacións en canto ao seu réxime tributario, recollido na
Lei 49/2002, de 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, a Fundación Vigo
en Deporte, inscrita no rexistro de Fundacións, cumpre cos requisitos da norma, en canto que están exentos do Imposto sobre Sociedades,
os beneficios que se obteñan nas actividades que constitúan o seu obxecto fundacional, así como polos beneficios derivados de incrementos
patrimoniais que obteñan en cumprimento da súa actividade fundacional.
g) Ingresos e gastos: Os ingresos e gastos da Fundación recoñécense en función do seu período de remuneración con independencia do
momento en que se orixine a corrente monetaria ou financeira derivada deles.
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Foron recoñecidos de acordo cos principios contables de:
- Devengo, segundo o cal a súa imputación farase en función da corrente real de bens e servizos que representan e con
independencia do momento no que se cobren ou paguen as operacións derivadas deles.
- Correlación de ingresos e gastos, polo que o resultado do exercicio está constituído polos ingresos do período menos os
gastos do mesmo realizados pola obtención daqueles, así como os beneficios e perdas non relacionados coa actividade da
Fundación.
- Non compensación, amósanse segundo a súa natureza por separado sen compensar os conceptos de ingresos e gastos
dunha mesma ou similar natureza.
- Uniformidade, en canto a que adoptado un criterio, este mantense de maneira consistente non tempo.

5. INMOBILIZADO
Os gastos de establecemento e o inmobilizado inmaterial teñen superado o seu prazo de amortización, polo que o seu saldo está compensado.
As contas de inmobilizado material mantiveron o seguinte movemento e as súas amortizacións acumuladas foron as seguintes:

Inmobilizado
Mobiliario
Equipos para o Proceso de Información
Bibliotecas (Bens Patrimonio Histórico)
Amortización

TOTAL
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Material

Saldo inicial

AltasBaixas

Saldo final

13.805,22
10.243,07
8.211,08
-31.291,62

0
0
0
-760,21

0
0
0
0

13.805,22
10.243,07
8.211,08
-32.051,83

967,75

-760,21

0

207,54

6. USUARIOS E OUTROS DEBEDORES DA ACTIVIDADE PROPIA
O saldo da conta de usuarios e outros debedores da actividade propia reflexa os pagamentos pendentes das empresas colaboradoras e
subvencións oficiais que ascenden á cantidade de 192.000 €.

7. FONDOS PROPIOS
En 2008 obtívose un resultado positivo de 54.568,94 € que consegue reducir os resultados negativos de exercicios anteriores e consecuentemente
incrementa os Fondos Propios. Os movementos durante o exercicio foron os seguintes:

Fondos Propios

Saldo inicial

Altas

Baixas

Saldo final

Dotación Fundacional
Resultados dos exercicios

312.526,29
-297.071,64

0
54.568,94

0
0

312.526,29
-242.502,70

TOTAL

15.454,65

54.568,94

0

70.023,59
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8. ACREDORES A CURTO PRAZO
Acredores a curto prazo

Saldo inicial

Altas

Baixas

Saldo final

8.459,60

1.196.393,60

1.132.572,01

72.281,19

59.258,48

20.810,75

20.810,75

59.258,48

Facenda Pública acredor por conceptos fiscais

8.864,52

8.778,83

14.408,36

3.234,99

Organismos da seguridade social acredores

1.783,86

5.578,02

5.873,67

1.488,21

11.573,18

2.103,12

1.830,00

11.846,30

89.939,64

1.233.664,32

1.175.494,79

148.109,17

Acredores por prestación de servizos
Beneficiarios, acredores

Partidas pendentes de aplicación

TOTAL

a) Acredores por prestación de servizos:
Débedas con suministradores de servizos para o desenvolvemento da actividade da Fundación.
b) Beneficiarios, acredores:
Débedas por axudas concedidas no cumprimento dos fins fundacionais.
c) Administracións públicas:
Integrada polas contas: Facenda Pública Acredora por Conceptos Fiscais e Organismos da Seguridade Social Acredores ambas con
procedencia en gastos de persoal.
d) Partidas Pendentes de Aplicación:
Remanente pendente de devolución cos usuarios en concepto de fianzas.
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9. SITUACIÓN FISCAL
A Lei 30/1994 de Fundacións e de Incentivos Fiscais á Participación Privada en Actividades de Interese Xeral, estableceu o Réxime Tributario
Especial para as Fundacións que inclúe a exención parcial no Imposto sobre Sociedades, baixo uns supostos restrictivos e con determinadas
condicións, contempladas en cada caso, tamén en outros impostos.
A partires do exercicio de 2004 a Fundación, tras a presentación da Declaración Censal (modelo 036), pasa á opción de exención parcial polo
Réxime Fiscal Especial do Título II da Lei 49/2002.
Na liquidación do Imposto de Sociedades do exercicio anterior a base impoñible resultou negativa.

10. INGRESOS E GASTOS
Ingresos:
A maior parte dos ingresos están integrados por colaboracións empresariais e subvencións públicas e son menos significativas as cifras das
cotas dos usuarios, que proveñen das actividades deportivas que organiza a Fundación directamente: Vigo Cup e Campus Polideportivo.
Gastos:
I. Detalle de “Axudas monetarias e outros”
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a) Axudas a deportistas individuais:

Base: 11.000 € en total, axudas de 1.000 € a cada deportista.
Beatriz Lence Masa
Paola Garrido Rodríguez
Pablo García García
Paloma Cabirta Melón
Álvaro Franco López
Antía Loira Dacosta

Jacobo Martínez Outeiral
Francisco Javier Álvarez Martínez
Manuel J. Rodríguez Fernández
Miguel Senlle Caride
Lara Lagoa Patiño

Elite: 14.000 € en total, axudas de 2.000 € a cada deportista.
Andrea Rica Taboada
Xisela Aranda Núñez
Isaac Vicente Landín
Eva Costas Pérez

María Grobas Barbazán
Sandra Mosquera Losada
Luis Leiro Álvarez

Olímpicos e paralímpicos: 13.200 € en total, axudas de 2.200 € a cada deportista.
David Gómez Martínez
Susana Rodríguez Gacio
Gustavo Nieves Campello
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Juan Zunzunegui Guimeráns
Sebastián Rodríguez Veloso
Santiago Pérez Alonso

b) Axudas a entidades deportivas:
Programa Siareiros Elite: 156.000 € dos cales 90.000 € entregáronse en concepto de 2º pago do programa Siareiros 07/08 e 66.000 € en
concepto de 1º pago do Programa Siareiros 08/09.
Os receptores destas axudas no 2008 foron os seguintes clubs de elite:
Ciudad de Vigo Basquet
Juniors Hockey Club
Vigo Voleibol
C. D. Bosco

UB Lavadores
Universidade Vigo Rugby
Vigo Stick C. H. 2001
AMFIV

FPR El Olivo
S. D. Octavio Vigo
C. D. Xuvenil de Teis

Programa Siareiros Base: 25.770,75 € en total, dos cales, 4.960 € distribuíronse en metálico e 20.810,75 € en concepto de pago de Instalacións
Deportivas Municipais do programa Siareiros 07/08.
Os receptores destas axudas no 2008 foron os seguintes clubs de base:
Castrelos Patinaxe Artística
Baloncesto San José de la Guía
Flic Flac
Baloncesto Seis do Nadal Coia
Ciclista Vigués
Deportivo Nieto
Unión Vigo Sporting

Loita Cidade de Vigo
Vigo 2015
A Paz 03
CARPA
Baloncesto Puerto de Vigo
Patín Vagalume
Balonmano Seis do Nadal

CD San Xoán
Deportivo Mosteiro
Polid. Alerta Traviesas
Cios Vigo
Balonmano Lavadores
B. Vigo Area Metropolitana
Maniotas
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Campus Polideportivo 08: 5.935 € en total.
Os receptores destas axudas foron os seguintes clubs:
Tenis Mesa AD Vincios
S. D. Octavio Vigo
Vigo Stick C. H. 2001

Deportivo San Xoan
Vigo Voleibol
C. D. Xuvenil de Teis
C. D. Bosco
Vigo Cup 08: 3.500 € en total.

A entidade beneficiada foi o Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol de Vigo.
Outras axudas: 113.230 € en total.
As entidades receptoras foron as seguintes:
Badmington Rachaplumas
Ciudad de Vigo Basquet

55

Agrupación Deportiva Vigo
C. D. Bosco
AMFIV

II.

Gastos por colaboración:

Suman 13.858,14 € e correspóndense con gastos de manutención, material, transporte, vestiario, etc. dos voluntarios (VOVI) e persoal colaborador
da Fundación en eventos tales como Vigo Cup e Campus Polideportivo.
III.

Gastos de persoal:

Soldos e salarios
S.S. a cargo da empresa

66.977,75 €
17.543,60 €

O persoal da Fundación Vigo en Deporte está integrado por unha Directora Xerente e dúas administrativas. Non existen obrigas contraídas en
materia de pensións nin compromisos similares.
IV.

Outros gastos:

No epígrafe de Outros Servizos, hai que ter en conta que a maior parte das partidas con cantidades elevadas recollen o gasto na “Candidatura
de Vigo a Universiada de verán de 2.013” levada a cabo dende a Fundación Vigo en Deporte.
É por iso que, especificamos que da cantidade total de 1.153.833,40 € hai 1.010.540,78 € que corresponden á xestión da promoción de Vigo
á Candidatura da “Universiada 2.013”, e os restantes 143.292,62 € corresponden aos gastos de xestión da Fundación e os necesarios para a
posta en marcha dos diferentes programas.
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Isto é:
- Reparación e conservación de equipos informáticos.
- Primas de seguros da oficina, dos voluntarios e para as diversas competicións e
actividades.
- Servizos bancarios e similares.
- Publicidade, propaganda e relacións públicas na divulgación e promoción de
eventos e actividades deportivas, cartelería, ...
- Gastos en locomoción e mensaxería.
- Asesoría laboral e limpeza.
- Subscrición á prensa local.
- Cota Asociación de Fundacións, Protección de datos e Empresa de Prevención
de Riscos Laborais.
- Material de oficina e suministros.
- Telefonía fixa e móbil.
- Hospedaxes e manutencións: comida do Campus e caterings nos diversos
eventos e presentacións.

11. REMUNERACIÓNS DOS CONSELLEIROS
A Administración da Fundación corresponde a un Padroado con cargos gratuítos. Polo tanto, a Fundación non satisfixo ningunha remuneración
aos membros do Padroado, nin lles concedeu anticipo ou crédito algún. Tampouco ten obrigas contraídas cos membros do Padroado en materia
de fondos de pensións, seguros de vida ou outros similares.
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

EN CIFRAS

A FUNDACIÓN

2008
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EVOLUCIÓN DOS INGRESOS

EVOLUCIÓN DOS GASTOS

700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.002
2.008*
Cantidade (€) 357.780 693.235 439.918 537.827 425.269 449.634 652.863

*Nota: Para unha maior obxectividade non se tivo en conta neste estudio o
ingreso de 1.000.000 € na candidatura de Vigo á Universiada 2013.

850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Cantidade(€)

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

414.217 816.725 697.627 363.103 407.891 501.107 598.294

*Nota: Para unha maior obxectividade non se tivo en conta neste estudio o
gasto de 1.000.000 € na candidatura de Vigo á Universiada 2013.
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EVOLUCIÓN DAS AXUDAS PROGRAMA SIAREIROS
300.000

EVOLUCIÓN DAS AXUDAS POR OUTROS PROGRAMAS
160.000
140.000

250.000

120.000
200.000
100.000
150.000

80.000
60.000

100.000

40.000
50.000

0

20.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cantidade(€) 185.885 251.851 195.829 60.475 131.838 147.570 181.770
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0
Cantidade(€)

2002

2003

2004

18.815 155.768 80.665

2005
66.171

2006

2007

2008

64.873 105.177 122.665

EVOLUCIÓN DAS AXUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUAIS
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Cantidade(€)

2002

2003

2004

0

12.000

22.500

2006

2007

2008

22.500 22.500

2005

21.000

38.200
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

COMPARATIVO

ESTUDIO

2008
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GASTOS POR PROGRAMAS NO 2007

GASTOS POR PROGRAMAS NO 2008
Siareiros: 151.579 €
Vigo Cup: 59.969 €
Outras Axudas Monetarias: 86.757 €
Outros Gastos Fundación: 32.258 €
Campus Polideportivo: 17.622 €
Axudas Individuais: 38.277 €
Gastos de Persoal: 111.711 €

Siareiros: 194.913 €
Vigo Cup: 46.734 €
Outras Axudas Monetarias: 113.928 €
Outros Gastos Fundación: 46.896 €
Campus Polideportivo: 8.669 €
Axudas Individuais: 40.517 €
Gastos de Persoal: 84.521 €
Promocións deportivas: 62.116 €
Nota: Para unha maior obxectividade do estudio non se tivo en conta o
gasto de 1.000.000 € na Candidatura de Vigo á Universiada 2013.
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INGRESOS POR PROGRAMAS NO 2007

Siareiros: 9.086 €
Vigo Cup: 72.972 €
Fundación: 322.152 €

INGRESOS POR PROGRAMAS NO 2008

Campus Polideportivo: 20.475 €
Axudas Individuais: 24.950 €

Siareiros: 155.554 €
Vigo Cup: 41.347 €
Fundación: 432.785 €
Campus Polideportivo: 13.377 €
Axudas Individuais: 9.800 €

Nota: Para unha maior obxectividade do estudio non se tivo en conta o
ingreso de 1.000.000 € na Candidatura de Vigo á Universiada 2013.
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

UNIVERSIADA 2013

ANEXO CANDIDATURA DE VIGO

2008
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CONCELLO DE VIGO FUNDACIÓN VIDE
Con data 14 de abril de 2008 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o convenio de colaboración entre o Concello
de Vigo e a Fundación Vigo en Deporte para a organización da participación do proxecto ”Vigo Universiada 2013”
no proceso de selección establecido pola Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) para determinar a
candidata a organizar a 27 Universiada de Verán 2013.
A través dese convenio a Fundación VIDE comprometeuse a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizar a xestión para a captación de recursos externos para o financiamento do proxecto.
Colaborar co Concello de Vigo no deseño, execución e difusión das actuacións previas á defensa final da Candidatura.
Establecer a través de recursos propios ou externos o asesoramento e xestión das necesidades vinculadas coas actuacións de
promoción na cidade de Vigo do proxecto.
Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito deportivo da cidade para as
actuacións conxuntas de promoción.
Realizar cantas xestións sexan necesarias con outras administracións para a consecución dos apoios demandados pola FISU.
Organizar todas as necesidades de medios para o programa vinculado coa visita a Vigo da Comisión da FISU no proceso de
avaliación da Candidatura.
Contratar servizos e medios para a preparación da Delegación que deberá asistir ao acto de defensa do
proxecto de Vigo
ante a FISU en Bruxelas o 31 de maio de 2008.
Desenvolver propostas de estudios técnicos sobre os diversos impactos económicos do proxecto en Vigo.
Abrir unha conta corrente específica e única para a xestión dos ingresos e gastos derivados do presente proxecto.

Por outra banda, o Concello comprometeuse a:
1.
2.
3.

Facilitar á Fundación VIDE a tramitación das necesidades propias do Concello para a realización do proxecto.
Autorizar á Fundación a utilización da imaxe corporativa do proxecto en todas as actuacións de promoción e captación de
recursos para o desenvolvemento do proxecto.
Aportar a cantidade de 1.000.000 € para a colaboración no financiamento dos recursos necesarios para o desenvolvemento
do proxecto, o Concello de Vigo a través da Tenencia de Alcaldía, previa certificación e xustificación do mesmo por parte da
Fundación VIDE.
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Consecuentemente, a Fundación asumiu o gasto da candidatura mediante unha póliza de crédito cuxa autorización foi aprobada nunha Reunión
extraordinaria de Padroado da Fundación VIDE con data 24 de abril de 2008.
Posteriormente, con data 12 de setembro de 2008 presentouse no Rexistro do Concello de Vigo o “informe sobre a autorización do gasto para
facer efectiva a achega do Concello de Vigo á Fundación VIDE segundo o convenio”, consistente en:
-

Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións do convenio.
Unha relación dos xustificantes acreditativos de gastos vinculados ao proxecto.
Facturas orixinais acompañadas do correspondente informe do técnico responsable da Tenencia de Alcaldía.

Por último, co visto bo do informe produciuse o ingreso de 1.000.000 € na Fundación VIDE, cantidade que serviu para cancelar a póliza solicitada,
e xa por entonces esgotada na súa totalidade nos termos que a continuación se indican.

20%

21%

20%
1%
8%
6%
8%
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16%

Campaña de promoción e dinamización en Vigo: 223.196 €
Honorarios profesionais equipos técnicos de 1ª fase: 203.000 €
Honorarios profesionais equipos técnicos de 2ª fase: 197.200 €
Catálogos e dossier Candidatura inglés, francés, castelán, galego: 157.948 €
Visita técnica de avaliación da Candidatura por parte de FISU: 55.085 €
Viaxes e estancias do equipo técnico e da delegación de Vigo: 81.792 €
Campaña comunicación: 75.759 €
Maqueta proxecto Cidade do Deporte: 6.020 €
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Fundación Vigo en Deporte
Rúa Cesáreo González, s/n
36210 Vigo www.vide.es

