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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. 
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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 8ª 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.- RIBADEO, FERNANDO SUAREZ BARCIA- ALCALDE DE RIBADEO 

R. 3528 

 

Anuncio 

CONVOCATORIA E CONCESION DE SUBVENCIONS POR CONCORRENCIA COMPETITIVA SERVIZOS SOCIAIS 2016 

BDNS(Identif.):322535 

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

CONCELLO DE RIBADEO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 

 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 de servizos socais , 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: Actividades area Servizos Sociais 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  .231.48900 “Promoción 

do deporte. Transferencias Correntes” por un importe máximo de 18.000,00. 

 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 20 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. 


