
ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, MEDIANTE 

PROCEDEMENTO DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS, A 

ENTIDADES ASOCIATIVAS, AGRUPACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS, 

PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E ESTABLECEMENTO, AMPLIACIÓN E 

MELLORA DE SERVIZOS DE INTERES VECIÑAL ANO 2008.  

 

1.- Entidade adxudicadora. 

Organismo: Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

Departamento que tramita o expediente: Servizo de contratación e fomento. 

2.- Obxecto. 

Descrición: articular axudas a comunidades veciñais, agrupacións ou asociacións de 

veciños para a realización de obras de acondicionamento no eido urbano e rural 

3.- Peticionarios 

As asociacións de veciños e colectivos cidadáns que o soliciten sempre que reúnan os 

seguintes requisitos: 

- Ser asociacións de veciños ou colectivos veciñais, sen ánimo de lucro 

- Desenvolver a súa actividade e solicitar a subvención para a execución das obras en 

calquera  municipio da provincia de Lugo 

- Observarase en todo caso a normativa reguladora prevista nas Bases da presente 

convocatoria.  

4.- Forma de adxudicación da concesión de subvención. 

Forma: Concorrencia competitiva 

5.- Orzamento 

Contía das subvencións: 2.200.000 € con cargo a partida orzamentaria 5111.788 

A contía que se considera obxecto da convocatoria coincide coa totalidade do crédito, o 

cal sería así destinado na súa totalidade ao seu fin nesta convocatoria. 

A contía de cada subvención individualmente concedida non poderá superar a cantidade 

de doce mil (12.000) €, e non poderá exceder do 75% do importe da actividade 

subvencionable. 



6.- Prazo de realización da actividade subvencionada 

31 de decembro de 2008, podéndose ampliar o prazo xustificadamente, sen que poida 

superar o 31 de marzo do exercicio orzamentario seguinte. 

7.- Prazo de xustificación da actividade subvencionada. 

O prazo máximo de rendición da conta xustificativa será de tres (3) meses a contar a 

partires da data inicialmente prevista para a finalización do proxecto ou a actividade que se 

subvenciona.  

De non formalizarse o proxecto ou actividade na data sinalada, deberá solicitarse de 

forma escrita polo beneficiario a ampliación do prazo de xustificación, con indicación da 

data final do mesmo. 

8.- Obtención dos impresos de solicitude e información. 

- Entidade: Excma. Deputación Provincial de Lugo. Área de Cooperación e Asistencia 

aos Concellos. 

- Enderezo: Rúa San Marcos, número 8. 

- Localidade e código postal: Lugo – 27001 

- Teléfono: 982260000 

- Fax: 982260165/982260186 

- Poderase consultar así mesmo o sitio web http://www.deputacionlugo.org no menú de 

subvencións. 

O modelo de solicitude da presente Base achégase igualmente na presente convocatoria 

- Data límite de obtención dos impresos e información: Día anterior á finalización do 

prazo de presentación de solicitudes. 

9.- Presentación de solicitudes de subvención. 

a) Data límite de presentación: 15 de outubro de 2008 

O prazo de presentación de solicitudes non poderá ser ampliado, según dispón o artigo 

71.2 da LRXPAC 

b) Documentación a presentar. Impreso oficial completo, acompañados da documentación 

esixida no mesmo.  

c) Lugar de presentación:  

1. Entidade: Excma. Deputación Provincial. Rexistro Xeral. Admítense as presentadas 

por Correos, dentro do mesmo prazo, pero o solicitante deberá xustificar a data da  



imposición do envío na oficina de Correos, anunciando á Excma. Deputación 

Provincial  a remisión da solicitude de axuda ou subvención mediante fax, telex o 

telegrama, no mesmo prazo (artigo 80, apartado 4, do Real Decreto Lexislativo 

1098/2001, de 12 de outubro). Igualmente admitiranse aquelas que as efectúen nos 

Organismos regulamentariamente establecidos para o efecto, debendo efectuar a 

notificación anteriormente sinalada a este Organismo Provincial. 

Todo de conformidade ao disposto no artigo 38.4 da LRXPAC 

2. Enderezo: Rúa San Marcos, 8. 

3. Localidade e Código Postal: Lugo 27001 

10.- Subsanación de defectos. 

A comprobación de que a solicitude reúne os requisitos esixidos nesta convocatoria e de 

que se achega a documentación á que se refiren os apartados anteriores competerá ao 

órgano competente para o efecto que poderá requerir a subsanación de conformidade co 

artigo 23.5 LGS. A quen non achegara a documentación requerida ou non subsanaran os 

defectos despois de requeridos no prazo máximo e improrrogable de dez días teráselle por 

desistido da súa solicitude. 

11.- Resolución do procedemento. 

a) Entidade: Excma. Diputación provincial.- Xunta de Goberno, previa proposta formulada 

pola Comisión de valoración. 

b) Enderezo: Rúa San Marcos, 8 

c) Localidade: Lugo 

d) Prazo máximo para resolver e notificar a resolución: Tres meses. O vencemento do 

prazo máximo sen notificar a resolución lexitima aos interesados para entender 

desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de subvención. 

12.- Obrigas dos beneficiario da subvención. 

- Aceptar a subvención. No caso de que os beneficiarios non comuniquen, a esta Excma. 

Diputación Provincial, no  prazo máximo de quince días, a partir da notificación do 

outorgamento, a renuncia, entenderase que a subvención é aceptada. 

- Realizar a actividade para a que foi concedida a subvención, axustándose aos termos do 

proxecto.  

- Acreditar ante esta Excma. Deputación Provincial a realización da actividade, e cumprir 

cos requisitos e condicións que determinen a concesión da axuda.  



- Someterse ás actuacións de comprobación, e facilitar os datos que se requiran. 

- Dar conta das modificacións que poidan xurdir na realización do proxecto, 

xustificándoas adecuadamente. 

- Salvo previsión expresa contemplada nas bases reguladoras, os perceptores non 

subcontratarán os proxectos obxecto de ditas subvencións. 

- Comunicar tan pronto coma se coñeza, a obtención de subvencións ou axudas para a 

mesma finalidade, procedentes de outras Administración e Entes Públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais. 

- Xustificar axeitadamente a subvención na forma que se prevé nesta ordenanza  

- Acreditar con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión que se atopa 

ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. 

- Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente 

auditados nos termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao 

beneficiario en cada caso, así coma cantos estados contables e rexistros específicos 

sexan esixidos polas Bases reguladoras da subvención, coa finalidade de garantir o 

adecuado exercicio das facultades de comprobación e control. En todo caso, deberán 

dispor dos xustificantes das contas de gastos e pagamentos.  

- Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluidos os 

documentos electrónicos en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e 

control, e durante o periodo establecido, en cada caso, pola lexislación vixente sobre a 

materia. 

- Así mesmo deberá constar expresamente o patrocinio da Deputación de Lugo en todos 

os medios utilizados para a divulgación das obras subvencionadas. 

13.- Outras informacións. 

No Departamento Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Teléfono: 

982260000  

LUGO, 24 de xullo de 2008.-O Presidente, José Ramón Gómez Besteiro.- O Secretario, 

Faustino Martínez Fernández. 


