SÁBADO, 5 DE MARZO DE 2022

N.º 052

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO E MEMORIA HISTÓRICA (SERVIZO DE DEPORTES)
Anuncio
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o día 25 de febreiro de 2022, acordou
a aprobación das bases da convocatoria que rexerán no procedemento de concorrencia competitiva para a
concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo, ano 2022, o gasto e
os modelos de solicitude e de conta xustificativa.
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA
COMPETITIVA, ANO 2022.
BDNS (Identif):

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
Así mesmo, as bases da convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos
da provincia de Lugo en concorrencia competitiva, ano 2022, e os modelos de solicitude tamén estarán a
disposición dos interesados/as na web da Deputación de Lugo no seguinte enlace:
http://www.deputacionlugo.gal/temas/deportes/home
Para os efectos oportunos, a correspondente publicación do extracto da convocatoria realizarase no BOP de
Lugo.
Primeiro.- Beneficiarios:
Poderán solicitar subvencións ao abeiro desta convocatoria as entidades e clubs deportivos da provincia de
Lugo (enténdase con sede e /ou delegación na provincia), legalmente constituídas e adaptadas á normativa
vixente, que carezan de finalidade de lucro, que os destinatarios formen parte do conxunto demográfico lucense
e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto destas bases dentro do marco de cada liña e de
acordo coas condicións establecidas na presente convocatoria en cada unha das distintas liñas de axudas.

o Poderán solicitar axudas para as accións ou actividades ás que fai referencia o punto A das finalidades

(actividade competitiva) todos aquelas entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo (enténdase con
sede na provincia de Lugo) cuxa actividade sexa a participación en competicións organizadas polas
federacións deportivas oficiais das disciplinas deportivas recoñecidas oficialmente polo Consello Superior de
Deportes de acordo coa listaxe que se relaciona no ANEXO A destas bases, que estean inscritas na
correspondente competición oficial, desenvolvan a actividade competitiva e deportiva e cuxa finalidade é
promover os valores do deporte dende a base.

o Poderán solicitar axudas para as accións ou actividades que fai referencia o punto B das finalidades
(organización de evento deportivo) todos aquelas entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo (con
sede e/ou delegación na provincia) que desenvolvan eventos deportivos de CARÁCTER PUNTUAL na provincia
de Lugo das disciplinas e especialidades deportivas recoñecidas oficialmente polo Consello Superior de
Deportes de acordo coa listaxe que se relaciona no ANEXO A destas bases con especial incidencia no deporte
saudable, no deporte feminino e no deporte adaptado, e especialmente ao abeiro de competicións oficiais
organizadas pola Federación oficial respectiva e da súa normativa, e que cumpran cos requisitos establecidos
nas presentes bases. O evento para o que se solicite a axuda cinguirase unicamente a un (1) único evento de
carácter puntual.
Segundo. Obxecto:
Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de
subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades e clubs deportivos, da provincia de
Lugo (enténdase con sede e/ou delegación na provincia) co obxectivo de fomentar o deporte de base e o
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De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8ª da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de Datos
Nacional de Subvencións
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desenvolvemento da actividade deportiva de carácter competitivo na anualidade de 2022. En consecuencia,
quedan excluídas da presente convocatoria as sociedades anónimas deportivas.
A. Liña de axudas á actividade competitiva federada
B. Liña de axudas para a organización de evento deportivo
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.gal/gl/a-deputacion/normativas-e-ordenanzas
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA
PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANO 2022.
http://www.deputacionlugo.gal/temas/deportes/home
Cuarto. Contía e importe mínimo e máximo

 Contía: 500.000,00 €.
A. Liña de axudas á actividade competitiva federada

470.000,00 €

B. Liña de axudas para a organización de evento deportivo

30.000,00 €

LIÑA

IMPORTE MÍNIMO

IMPORTE MÁXIMO

Liña de axudas á actividade competitiva federada

300 €

5.000,00 €

Liña de axudas para a organización de evento deportivo

300 €

2.000 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación
no BOP da provincia de Lugo do extracto da convocatoria.
Sexto. Outros datos
Non se concederán anticipos de pagamento anteriores á xustificación da subvencións.
Lugo, 2 de marzo de 2022.- "O PRESIDENTE, P. D. Decreto de data 26-07-2019, O DEPUTADO DELEGADO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón". O SECRETARIO XERAL, José Antonio Mourelle Cillero.
R. 0450

CONCELLOS
ANTAS DE ULLA
Anuncio
APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL 2022
Despois de quedar definitivamente aprobado polo Pleno deste Concello o orzamento para o exercicio económico
de 2022, por acordo adoptado en sesión ordinaria celebrada o día 26 de xaneiro de 2022, ao non presentarse
reclamacións en prazo, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, faise público que dito orzamento ascende,
tanto en gastos como en ingresos, á contía de 2.391.705,00 €, correspondendo a cada capítulo as cantidades
que se expresan a continuación:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1

Gastos do Persoal

2

Gastos correntes en bens e servizos

IMPORTE
1.299.482,50 €
565.738,33 €
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A subvención que a Deputación Provincial pode conceder estará comprendida no intervalo establecido na
seguinte táboa para cada liña:

