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En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción a
ditas instalacións sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a
execución da obra por parte doutros órganos da Administración, condicionado ao cumprimento das seguintes
condicións:
Primeira: As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución,
debendo realizarse a Dirección de Obra por técnico competente.
Segunda: O peticionario asegurará o mantemento e vixilancia correcta das instalacións durante a construción e
despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións
regulamentarias de seguridade.
Terceira: En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en
particular, canto establece a lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, o Real Decreto 223/2008, de
15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas da alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias, o Real Decreto 337/2014, de 9 de maio,
polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas
de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias.
En relación coa instalación de baixa tensión, deberase seguir o disposto no artigo 18 do Real Decreto 842/2002
para a súa posta en servizo, así como na súa instrución ITC-BT-04, debendo achegar no seu momento, a
documentación esixida con carácter previo á posta en servizo da instalación, para a súa revisión por esta
Administración e posterior inscrición da instalación no correspondente rexistro.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da
última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, a partir do día seguinte o da notificación ou publicación desta
resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito.

R. 1814

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 11 de xuño de 2021, 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 2021, do gasto e dos modelos
de solicitude e de conta xustificativa.
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA
COMPETITIVA, ANO 2021.
O texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións
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 2021, 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.


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
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Lugo, 28 de maio de 2021.- O xefe territorial, Gustavo José Casasola de Cabo.
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correspondente competición oficial, desenvolvan a actividade competitiva e deportiva e cuxa finalidade é
promover os valores do deporte dende a base.


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 (duración
entre 1 e 80) 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. 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
desenvolvemento da actividade deportiva de carácter competitivo na anualidade de 2021. 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

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 eventos deportivos

30.000,00 €

A subvención que a Deputación Provincial pode conceder estará comprendida no intervalo establecido na seguinte
táboa para cada liña:
LIÑA

IMPORTE MÍNIMO

IMPORTE MÁXIMO

Axudas á actividade competitiva

300 €

5.000,00 €

Axudas á organización de eventos

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, 15 de xuño de 2021.- "O PRESIDENTE, P. D. Decreto de data 26-07-2019, O DEPUTADO DELEGADO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón" A SECRETARIA XERAL, María Esther Álvarez Martínez.
R. 1815
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CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS
DA PROVINCIA DE LUGO EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANO 2021.

