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Sober, 6 de abril de 2022.- O alcalde, Luis Fernández Guitián.
R. 0884

TRABADA
Anuncio
INFORMACION PÚBLICA DO PADRÓN DE AUGA DO 1º BIMESTRE DE 2022
Por Resolución da Alcaldía núm. 2022-0131 do 11 de abril de 2022, resólvese a aprobación da Taxa polo
abastecemento domiciliario de auga correspondente ao 1º bimestre de 2022, expoñéndose ao público polo prazo
de 15 días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no BOP de Lugo.
De conformidade co artigo 102.3 la Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria esta publicación ten o
carácter de notificación colectiva, podendo as persoas interesadas examinar o expediente e presentar os seguintes
recursos:
-

O recurso de reposición no prazo de 1 mes dende a publicación do presente anuncio, perante a Alcaldía, que
será resolto no prazo máximo de 1 mes, transcurrido o cal entenderase desestimado.

-

Contra a resolución do recurso de reposición, poderase interponer o recurso contencioso-administrativo na
forma e nos prazos que a tal efecto se establezan na Lei reguladora da referida xurisdición.

-

A repercursión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de 1 mes.

Finalizado o exercicio procederase ao seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28
da Lei 58/2003 de 17 de decembro, xeral tributaria a través do Servizo Provincial de Recadación da Excma.
Deputación Provincial de Lugo.
No tocante ao canon da auga, a falta de pago no período voluntario suporá a súa esixencia directamente pola vía
de constrinximento pola Consellería de Facenda.
Trabada, 11 de abril de 2022.- A alcaldesa, Mayra García Bermúdez.
R. 0887

MINISTERIO DE FACENDA
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
8 DE ABRIL DE 2022 POLO QUE SE APROBAN AS BASES E A CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA
COMPETITIVA, PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS SEN ÁNIMO DE
LUCRO DAS RESERVAS DA BIOSFERA TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES PARA O DESENVOLVEMENTO DE
ACTUACIÓNS DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXÍSTICO DESTES TERRITORIOS
NA ANUALIDADE 2022
BDNS (Identif.): 620577
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620577)
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias).
Primeiro.- Beneficiarios
En xeral, poderán solicitar subvencións ao amparo desta convocatoria as entidades ou asociacións sen ánimo de
lucro legalmente constituídas, inscritas no rexistro publico correspondente na data de publicación desta
convocatoria, con sede/delegación social ou cuxo ámbito territorial de actuación estea incluído nas Reservas da
Biosfera Terras do Miño ou Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (en adiante, Os Ancares
Lucenses), e cuxo obxecto social estea relacionado con algunha das liñas de acción dos planes das ditas Reservas.
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Os recibos serán cargados nas contas bancarias respectivas, fixando como período de cobro voluntario do 13 de
maio de 2022 ata o 13 de xullo de 2022.
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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 asociativas
legalmente constituídas sen ánimo de lucro con sede/delegación social ou cuxo ámbito territorial de actuación
estea incluído nas Reservas da Biosfera Terras do Miño ou Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e
Becerreá (en adiante, Os Ancares Lucenses), e cuxo obxecto social estea relacionado con alguna das liñas de acción
dos plans das ditas Reservas.
Estas subvencións están destinadas ao desenvolvemento de actuacións de posta en valor do patrimonio natural,
cultural e paisaxístico destes territorios na anualidade de 2022, e cuxos fins contribúan ao cumprimento dalgunha
das Liñas de Acción dos Plans de Acción das referidas Reservas da Biosfera.
A convocatoria inclúe dúas liñas diferenciadas:
A LIÑA 10.2 destinada á execución de actividades no territorio da Reserva da Biosfera Terras do Miño por parte de
entidades asociativas sen ánimo de lucro con sede/delegación social ou cuxo ámbito territorial de actuación estea
incluído neste territorio, do que forman parte os seguintes 26 municipios: Abadín, Alfoz, Baralla, Begonte, Castro
de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Mondoñedo, Muras, Ourol,
Outeiro de Rei, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Rábade, Riotorto, O Valadouro, Vilalba e Xermade.
A LIÑA 10.3 destinada á execución de actividades no territorio da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses por
parte de entidades asociativas sen ánimo de lucro con sede/delegación social ou cuxo ámbito territorial de
actuación estea incluído neste territorio, do que forman parte os seguintes 3 municipios: Becerreá, Cervantes e
Navia de Suarna.
Terceiro.- Bases reguladoras
As bases da convocatoria pódense consultar na web da Deputación Provincial de Lugo:
http://deputacionlugo.gal/gl/temas/medioambiente/subvencionsRRBB

A cantidade destinada para a concesión de subvencións destinadas a entidades asociativas das Reservas da
Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses para o desenvolvemento de proxectos de posta en valor do
patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios na anualidade 2022 será de oitenta e tres mil euros
(83.000,00 €):
A LIÑA 10.2 (Reserva da Biosfera Terras do Miño) está dotada con 45.000 €.
A LIÑA 10.3 (Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses) está dotada con 38.000 €.
A subvención que a Deputación Provincial pode conceder estará comprendida no intervalo establecido na seguinte
táboa:
IMPORTE MÍNIMO IMPORTE MÁXIMO
1.000,00 €

7.000,00 €

Quinto.- Prazo de presentación
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
O prazo máximo de execución da actividade subvencionada será dende o 1 de xaneiro de 2022 ata o 31 de
decembro do 2022.
Cando menos, o 5% do custo total da actuación subvencionada deberá ser financiado con recursos propios da
entidade beneficiaria.
Unha mesma entidade asociativa poderá concorrer nesta convocatoria á LIÑA 10.2 (territorio da Reserva da Biosfera
Terras do Miño) e, do mesmo xeito, á LIÑA 10.3 (territorio da Reserva da Biosfera Os Ancares Lucenses). Con todo,
unha mesma entidade asociativa só poderá ser beneficiaria dunha única subvención en cada liña desta
convocatoria e, do mesmo xeito, só poderá presentar unha única solicitude a cada liña.
LUGO, 11 de abril 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, P.S. A SECRETARIA-INTERVENTORA,
Leticia Rodríguez Díaz.
R. 0867
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Cuarto.- Contía

