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Anuncio 

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN E O FOMENTO DO DEPORTE E 

ACTIVIDADE FÍSICA NO CONCELLO DE LUGO-EXERCICIO 2016 

BDNS identif: 322715 

De conformidade có previsto nos artígos 17.3 b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións, publicase a convocatoria sinalada, cuio texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional 

de Subvencións. 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). 

Obxecto e finalidade da subvención 

O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas económicas a clubs e entidades deportivas e demais 

asociacións sen ánimo de lucro co fin de fomentar a práctica deportiva no termo municipal, durante o ano 2016. 

Entidades beneficiarias. Requisitos 

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todos os clubs, asociacións ou entidades sen ánimo de 

lucro que cumpran os seguintes requisitos: 

- Estar legalmente constituídos e domiciliados no concello de Lugo. 

- Os clubs, asociacións ou entidades sen ánimo de lucro deberán estar inscritos no Rexistro municipal de 

asociacións. 

-Ter debidamente xustificados os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade polo 

Concello de Lugo. 

-Os clubs, asociacións ou outras entidades que no ano 2016 perciban outra subvención municipal para o seu 

desenvolvemento ou diferentes programas quedan excluídos desta convocatoria a excepción daqueles clubs que 

teñan unha subvención nominativa para a organización dun evento deportivo puntual que o Concello considere 

de marcado interese municipal, ou ben para os actos deportivos do San Froilán, sempre que a contía da 

nominativa non supere os 13.000 euros, poderán optar ás subvencións desta convocatoria polo 

desenvolvemento do programa deportivo que o club realice ao longo da tempada deportiva vixente 

(participación en ligas oficiais, campionatos, trofeos, etc. 

-Ter tramitadas e en vigor ante a Federación correspondente, un mínimo de 10 licencias. 

Créditos presupuestarios y cuantía de las subvenciones 

As Bases Reguladoras desta convocatoria aprobadas o 26/10/16 e 9/11/16 pola XGL, se encuentran 

publicadas no BOP Nº 264 de 17/11/16, nelas figura a existencia de consignación orzamentaria para estas 

subvenciones na aplicación 34100.48900 por importe de 130.000 €. 

A cuantía máxima das axudas determinase en función do baremo previsto nás Bases Reguladoras. 

 Forma e prazo de presentación das solicitudes 

As solicitudes segundo modelo normalizado presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo no prazo 

de quince días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente estracto no Boletín 

Oficial de la Provincia por conducto da “BDNS”. 

LUGO, 17 DE Novembro de 2016.- TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE MEDIO RURAL E DEPORTES.- 

Don Miguel Fernández Méndez 

R. 3526 

 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBENCIÓNS (BDNS) – RIBADEO 

Anuncio 

CONVOCATORIA E CONCESIONS DE SUBVENCIONS POR PROCEDEMENTO DE CONCORRENCIA COMPETITIVA- 

CULTURRA 

BDNS(Identif.):322483 

APERTURA DE PRAZO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DO 

CONCELLO DE RIBADEO EN MATERIA DE CULTURA 

Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 08/11/2016, as bases reguladoras da convocatoria 

pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2016 referente a actividades 
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culturais , faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de solicitudes, 

co seguinte teor: 

Finalidade e obxecto.- 

A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para que os interesados 

realicen as seguintes actividades: Culturais e Asistencia l e, con carácter xeral, todas aquelas actividades de 

interese para os veciños do Concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da 

cohesión social. 

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2016 .334.48900 "Promoción 

da cultura. Transferencias Correntes" por un importe máximo de 8.000,00. 

Destinatarios.- 

Poderán solicitar estas subvencións: as entidades e asociacións sen finalidade de lucro, domiciliadas en 

Ribadeo legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións; as persoas físicas ou 

colectivos para iniciativas temporais de interese cidadán, sen ánimo de lucro, sempre que, en ambos casos, non 

teñan recoñecida subvención nominativa nos orzamentos municipais. 

Excepcionalmente cando a actividade teña interese para o municipio, xa sexa de carácter social, económico 

ou humanitario, poderase conceder unha subvención a entidades foráneas, ou non inscritas no Rexistro 

Municipal de Asociacións. A fundamentación de dito interese se acreditará mediante a achega dunha memoria o 

efecto 

Procedemento e Prazo.- 

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais a partir do día seguinte á publicación das 

presentes bases ou o su extracto nos diarios oficias correspondentes (BOP de Lugo e/ou DOG). Tomarase como 

data para inicio do prazo a da última publicación que se realice. O procedemento de concesión seguirase 

conforme ao artigo 22 da Lei de Subvencións de Galicia, con carácter abreviado, podendo presentarse 

conxuntamente a solicitude e a xustificación, de ser o caso. 

Documentación a presentar.- 

A que figura na base 5ª das aprobadas pola resolución da Alcaldía, existindo modelos a disposición dos 

solicitantes na páxina web www.ribadeo.org e nas oficinas municipais. 

Xustificación.- 

O prazo de xustificación rematará, o 15 de xaneiro de 2017, debendo presentar a documentación a que se 

refire o artigo 5 das bases. 

Poderase consultar o texto íntegro das Bases Reguladoras nas dependencias municipais e na páxina web 

www.ribadeo.org 

En Ribadeo, a 15 de novembro de 2016.- ALCALDE, FERNANDO SUAREZ BARCIA. 

R. 3527 

 

Anuncio 

ANUNCIO CONVOCATORIA SUBVENCIONS CONCURRENCIA DEPORTES 2016 

BDNS(Identif.):322507 

APERTURA DE PRAZO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS EN CONCORRENCIA COMPETITIVA DO 

CONCELLO DE RIBADEO EN MATERIA DE DEPORTES 

Aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 08/11/2016, as bases reguladoras da convocatoria 

pública de Subvencións Municipais do Concello de Ribadeo para o exercicio 2016 referente a actividades 

deportivas , faise público un extracto das mesmas así como a apertura de prazo para presentación de 

solicitudes, co seguinte teor: 

Finalidade e obxecto.- A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento de axudas económicas para 

que os interesados realicen as seguintes actividades: Deportivas e, con carácter xeral, todas aquelas actividades 

de interese para os veciños do Concello que representen unha mellora da calidade de vida dos mesmos ou da 

cohesión social. 

As subvencións obxecto desta convocatoria efectuaranse con cargo á partida 2016 .341,48901 “Promoción 

do deporte. Transferencias Correntes” por un importe máximo de 30.000,00. 


