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conformidade co disposto nos artigos 88 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 208 e seguintes 
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 
do solo de Galicia. 

Ao abeiro do punto 3 da Resolución contida na Orde do 5 de febreiro de 2018 da Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de 
ordenación municipal de Paradela en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, de conformidade co establecido 
nos artigos 82 e 88.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das Bases de Réxime Local, o Concello publica no Boletín Oficial da Provincia a Normativa e 
Ordenanzas da modificación puntual aprobada definitivamente, unha vez inscrita a mesma no Rexistro de 
Planeamento Urbanístico de Galicia. 

O Concello conta con Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitivamente mediante Orde do 10 de 
Abril de 2.007 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. 

O obxeto da modificación puntual do Plan xeral de Ordenación Municipal do Concello de Paradela (en adiante 
PXOM) é o cambio da cualificación de dous ámbitos no solo urbano, inicialmente destinados a equipamentos, 
denominados, Q-80 e Q-61, que se incorporan en dito planeamento por erro a ordenanza relativa ó sistema de 
equipamentos. 

A modificación puntual prevé en ambos casos, a aplicación da ordenanza de Casco antigo, segundo o PXOM 
aprobado definitivamente. 

Modifícanse polo tanto os planos de ordenación urbana correspondentes á folla de ordenación do solo 
urbano de Pacios (Paradela), denominado NU-7-2, xustificándose en todo caso o cumprimento dos estándares 
urbanísticos. 

Non procede a modificación da Normativa, remitíndose á Ordenanza de Casco antigo do PXOM vixente, 
publicada no Boletín Oficial da Provincia Núm. 281 de data 7 de decembro de 2007. 

Paradela 3 de abril de 2018.- O Alcalde, José Manuel Mato Díaz 
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MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

Anuncio 

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO EN SESIÓN 
CELEBRADA O 23 DE MARZO DE 2018 POLO QUE SE APROBAN A BASES DA CONVOCATORIA PARA A 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS 
DA PROVINCIA DE LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS 
DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL,  PARA OS GASTOS DE TEMPADA 2017-2018. 

BDNS(Identif.):392194 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8 a da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo poderá consultar na Base de datos 
Nacional de Subvencións.  

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/gl/index 

Primeiro.- Beneficiarios: 

Poderán ser beneficiarios das subvencións os clubs deportivos da provincia de Lugo que teñan a súa sede e 
domicilio social na provincia de Lugo e participen en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª 
ou 2ª categoría absoluta estatal (enténdase expresamente o primeiro e segundo nivel de categoría da respectiva 
disciplina, independentemente da súa denominación), na modalidade para a que solicitan a subvención e dentro 
das disciplinas indicadas no punto 1.2 da presente convocatoria e que no momento da convocatoria o soliciten 
de acordo co establecido na presente convocatoria, tendo a consideración de beneficiario da subvención a 
entidade destinataria dos fondos públicos para a actividade ou acción que dentro da finalidade destas bases, se 
atope na situación que lexitima a súa concesión. Quedan expresamente excluídas, por tanto, deste 
procedemento as sociedades anónimas deportivas. 

Segundo. Obxecto: 

Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de 
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo  que 
participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal, para os 
gastos de temporada 2017-2018. A elección deste procedemento vén motivada pola propia natureza das 
subvencións, xa que a súa condición unicamente a determina o cumprimento por parte das entidades 
solicitantes dos requisitos establecidos na convocatoria, tendo en conta que quedan determinadas as disciplinas 
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e modalidades incluídas e que se vinculan á súa participación en ligas ou campionatos oficiais federados por 
equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta estatal (enténdase o primeiro e segundo nivel de categoría da respectiva 
disciplina, independentemente da súa denominación). 

As subvencións desta convocatoria teñen por finalidade o fomento e a promoción do deporte lucense no seu 
ámbito deportivo-competitivo. 

Será obxecto deste procedemento de subvencións financiar os gastos de temporada 2017-2018 dos clubs 
deportivos da provincia de Lugo que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 
2ª categoría absoluta estatal (enténdase expresamente o primeiro e segundo nivel de categoría da respectiva 
disciplina, independentemente da súa denominación), de como mínimo 15 xornadas de competición regular 
oficial e nas seguintes disciplinas deportivas e modalidades deportivas: 

Fútbol 

Fútbol sala  

Baloncesto 

Voleibol 

Terceiro. Bases reguladoras 

A Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo na web desta entidade local, en concreto na 
seguinte dirección, http:  

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6
&&contenido=30233&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl 

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON 
COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU 
CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA ABSOLUTA ESTATAL,  PARA 
OS GASTOS DE TEMPADA 2017-2018. 

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6
&&contenido=33429&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1 

Cuarto. Contía e importe mínimo e máximo 

Contía: 470.000,00 euros. 

Importe mínimo en base á puntuación obtida de acordo cos criterios establecidos na convocatoria. 

Importe máximo: a subvención máxima que se poderá conceder non poderá superar o 60 % do orzamento 
financiable presentado por cada un dos solicitantes. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación 
non BOP da provincia de Lugo do extracto da convocatoria. 

Sexto. Outros datos 

Existirá a posibilidade de efectuar pagamentos anticipados ata o 50% do importe da subvención concedida, 
con dispensa de garantía.  

Lugo, 27 de marzo de 2018O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde 
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