ÁREA DE INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN CIDADÁ, MOCIDADE E DEPORTES

SERVIZO DE DEPORTES

Anuncio

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 TEMPORADA 2016-2017.

As iniciatias de promoción e fomento do deporte teñen na concesión de subiencións ás entdades
deportias unha das accións principais e máis efcaces manifestacións.p Estas actuacións, realizaadas
conforme a baremos públicos e obxectios, iéñense realizaando nos últmos anos, de forma que as
entdades deportias poidan acometer as actiidades obxecto de subiención da forma máis operatia, co
obxectio de intentar garantr a promoción e fomento deportio por parte da Deputación de Lugo,
apostando polo impulso do crecemento e o fortalecemento da actiidade deportioocompettia.p

1.- OBXECTO E RÉXIME DAS SUBVENCIÓNS

Consttúe o obxecto desta coniocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de
subiencións, en réxime de concorrencia non compettia, a clubs deportios da proiincia de Lugo que
partcipan en ligas ou campionatos ofciais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal,
para os gastos de temporada 2016o2017.p A elección deste procedemento ién motiada pola propia
naturezaa das subiencións, xa que a súa condición unicamente a determina o cumprimento por parte das
entdades solicitantes dos requisitos establecidos na coniocatoria, tendo en conta que quedan
determinadas as disciplinas e modalidades incluadas e que se iinculan á súa partcipación en ligas ou
campionatos ofciais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal.p

1.p1.p As subiencións destas bases teñen por fnalidade o fomento e a promoción do deporte lucense no seu
ámbito deportioocompettio.p

1.p2.p Será obxecto deste procedemento de subiencións fnanciar os gastos de temporada 2016o2017 dos
clubs deportios da proiincia de Lugo que partcipan en ligas ou campionatos ofciais federados por equipos
de 1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal, de como manimo 15 xornadas de competción regular ofcial e nas
seguintes disciplinas e modalidades deportiass

•

Fútbol

•

Fútbol sala

•

Baloncesto

•

Voleibol

1.p3.p Estas subiencións outórganse polo procedemento de concorrencia non compettia, consonte ao
disposto no artgo 19.p2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subiencións de Galizaa, entre as solicitudes
presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, polo obxecto e a fnalidade da subiención, non
sexa necesario realizaar a comparación e prelación das solicitudes presentadas.p Os benefciarios iirán
determinados automatcamente por cumpriren os requisitos establecidos para teren a condición de
benefciario consonte á base segunda da presente coniocatoria.p
Réxime da convocatoria:
As subiencións, en réxime de concorrencia non compettia a clubs deportios da proiincia de Lugo que
partcipan en ligas ou campionatos ofciais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal,
para os gastos de temporada 2016o2017, teñen por obxecto a cobertura de custos (código obxecto 3),
artcularanse na modalidade subiención (código instrumento axuda SUBV) sen contraprestación en réxime
de concorrencia non compettia, sendo esta un tpo de subiención non cualifcable como axuda de Estado
a empresa (código tpo de subiención 1), encadrada dentro do sector económico das actiidades deportias
cunha fnalidade de promoción deportia (código fnalidade 93.p1), preiendo unha diminución ou
eliminación das desigualdades detectadas e contribuando aos obxectios das polatcas de igualdade (código
do impacto de xénero 3).p

Os datos do parágrafo anterior refrense á información para a Base de Datos Nacional de Subiencións.p
Pódese consultar a Ordenanzaa Xeral de Subiencións da Deputación de Lugo na web desta entdade local, en
concreto na seguinte direccións
https//www.pdeputacionlugo.porg/portalllocalweblag/pl20lcontenedor1.psspo
seccion=slfdesld4li1.pssp&tpo=6&&contenido=30233&niiel=1400
ARTIGO 2. REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS

As entdades benefciarias perceptoras da subiención terán os dereitos e obrigas, de conformidade co
sinalado no artgo 5, da Ordenanzaa Xeral de Subiencións da Deputación Proiincial de Lugo.p

Poderán ser benefciarios das subiencións os clubs deportios da proiincia de Lugo que teñan a súa sede e
domicilio social na proiincia de Lugo e partcipen en ligas ou campionatos ofciais federados por equipos de
1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal, na modalidade para a que solicitan a subiención e dentro das disciplinas
indicadas no punto 1.p2 da presente coniocatoria e que no momento da coniocatoria o soliciten de acordo
co establecido na presente coniocatoria, tendo a consideración de benefciario da subiención a entdade
destnataria dos fondos públicos para a actiidade ou acción que dentro da fnalidade destas bases, se atope
na situación que lexitma a súa concesión.p Quedan expresamente excluadas, por tanto, deste procedemento
as sociedades anónimas deportias.p

Non poderán obter a condición de benefciarios destas subiencións os clubs deportios nos que concorra
algunha das circunstancias sinaladas no punto 2º do artgo 13 da Lei 38/2003, do 17 de noiembro, xeral de
subiencións, e en consecuencia, non poderán obter a condición de benefciario das subiencións, quen
concorra nalgunha das seguintes circunstanciass
a) Que fose condenado mediante sentenzaa frme á pena de perda da posibilidade de obter
subiencións ou axudas públicas.p
b) Que solicitase a declaración de concurso ioluntario, fose declarado insoliente en calquera
procedemento, que se atope declarado en concurso, agás que este adquirise a efcacia dun conienio,
estier suxeito a interiención xudicial ou fose inhabilitado conforme á Lei 22/2003, de 9 de xullo, concursal
sen que concluase o peraodo de inhabilitación fxado na sentenzaa de cualifcación do concurso.p
c) Que dese lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución frme de calquera
contrato celebrado coa Administración.p
d) Estar incursa a persoa fsica, os administradores das sociedades mercants ou aqueles que
desempeñen a representación legal doutras persoas xuradicas, nalgún dos supostos da Lei 5 /2006 de 10 de
abril, de regulación dos confitos de intereses dos membros do Goberno e dos altos cargos da
Administración Xeral do Estado, da Lei 53/ 1984 de 26 de decembro, de Incompatbilidades do persoal ao
Seriizao das Administracións Públicas, ou por se tratar de calquera dos cargos electios regulados na Lei
Orgánica 5/1985 de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral nos termos establecidos nesta na normatia
autonómica que regule estas materias.p
e) Non estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte a Seguridade Social
impostas polas disposicións iixentes, na forma que se determine regulamentariamente.p
f) Ter residencia fscal nun paas ou territorio cualifcado regulamentariamente como paraaso fscal.p
g) Non estar ao corrente do pagamento de obrigas por reintegro de subiencións nos termos que
regulamentariamente se determinen.p
h) Que fose sancionado mediante resolución frme coa perda de obter subiencións conforme a
esta ou a outras leis que asa o establezaan.p
i) Non poderán acceder á condición de benefciarios as agrupacións preiistas no segundo parágrafo
do apartado 3 do artgo 11 desta Lei cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos
seus membros.p
j) As prohibicións de obter subiencións afectarán tamén a aquelas empresas das que, por razaón das
persoas que as rexen ou doutras circunstancias, poida presumirse que son contnuación ou que deriian, por
transformación, fusión ou sucesión, doutras empresas nas que concorresen aquelas.p

k) Atoparse nalgún dos supostos que impidan a obtención da condición de benefciario sinalados no
apartado 3 do artgo 13.p da Lei 38/2003, de 17 de noiembro, Xeral de Subiencións e no artgo 10 da Lei
9//2007, do 13 de xuño de Subiencións de Galicia.p
2.1 Obrigas dos benefciarios
a) Aceptar a subiención.p No caso de que os benefciarios non comuniquen a renuncia á Excma.p
Deputación Proiincial, no prazao máximo de quince daas, a partr da notfcación do outorgamento,
entenderase que a subiención é aceptada.p
b) Cumprir o obxectio, realizaar a actiidade ou adoptar o comportamento que fundamenta a
concesión das subiencións.p
c) Acreditar ante a Excma.p Deputación Proiincial a realizaación da actuación ou a adopción do
comportamento, asa como o cumprimento dos requisitos e condicións que determinen a concesión ou goce
da subiención.p
d) Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará a Excma.p Deputación Proiincial, asa
como calquera outras de comprobación e control fnanceiro que poidan realizaar os órganos de control
competentes, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.p
e) Comunicar á Deputación Proiincial a obtención de subiencións/axudas ou patrocinios (sen
achega económica) para a mesma fnalidade, procedentes de calquera Administracións ou Entes Públicos ou
priiados, nacionais ou internacionais.p Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñezaa e, en
todo caso, con anterioridade á xustfcación da aplicación dada aos fondos percibidos.p
f) Acreditar que se atopa ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias (Axencia
Tributaria Estatal, Facenda autonómica e Seriizao de Recadación Proiincial) ou fronte á Seguridade Social.p
g) Conseriar os documentos xustfcatios da aplicación dos fondos recibidos, en tanto poidan ser
obxecto das actuacións de comprobación e control.p
h) Comunicar, no seu caso, a solicitude de declaración de concurso ioluntario, de declaración de
insoliente en calquera procedemento, e declaración en concurso, e no seu caso da sentenzaa de efcacia dun
conienio, ou se estier suxeito a interiención xudicial ou fose inhabilitado conforme á Lei 22/2003, de 9 de
xullo, concursal sen que concluase o peraodo de inhabilitación fxado na sentenzaa de cualifcación do
concurso.p
i) Identfcar conienientemente, para os efectos de difusión pública, as actuacións que se realicen.p
j) Comprometerse a incluar a imaxe corporatia da área de Deportes da Excma.p Deputación
Proiincial e de acordo co establecido no artgo 7, apartados 3 e 4, da Ordenanzaa de Uso da Lingua Galega da
Deputación de Lugo, publicada no BOP de Lugo número 212, de data 14 de setembro de 2016, o
benefciario desta subiención deberá cumprir o requisito de facer en galego, en calquera soporte, as
campañas publicitarias e de promoción de actiidades (cursos, xornadas, conferencias, festas, espectáculos,
actiidades deportias, festiais, campionatos, etc.p), incluadas desta subiención.p A imaxe será cedida pola
Insttución Proiincial.p
k).po Os benefciarios comprométense coa utlizaación nas publicacións, nos carteis, na publicidade e
en toda produción escrita e en todos aqueles soportes de imaxe ou de audio que ao uso as entdades
utlicen para publicitar a actiidade ou adquirir o comportamento subiencionado, dunha linguaxe non
sexista e inclusiia, asa como o uso de imaxes publicitarias que en ningún caso iulneren a dignidade da
muller.p
l) Os benefciarios comprométense a colaborar, coa precisa preiia planifcación, nas actiidades de
fomento do deporte de base programadas pola Área de Innoiación, Partcipación Cidadá, Mocidade e
Deporte e, especialmente, mediante a partcipación dos xogadores/as, adestradores e equipo técnico nas
actiidades, cursos, conferencias ou clanics dirixidos a deportstas de base e á comunidade educatia,

naquelas campañas ou actos que a Área puidese deseñar e deseniolier no campo da igualdade de xénero e
de promoción do deporte entre colectios de capacidades diferentes.p
m) Non deseniolier dentro da actiidade subiencionada, actuacións que inclúan tácita ou
implicitamente contdos ou publicidade sexista e que se poidan considerar discriminatorias, iexatorias ou
que xustfquen, banalicen ou inciten á desigualdade de xéneros ou á iiolencia de xénero, de acordo coa
lexislación iixente en materia de igualdade entre homes e mulleres e de protección contra a iiolencia de
xénero.p
n) Establécese que, cando menos o 5% do custo total da actiidade subiencionada, deberá ser
fnanciado con recursos propios da entdade benefciaria.p
ñ) A colocación no lugar de competción como local e en lugar iisible (estadio, cancha, etc) da imaxe
corporatia da Deputación Proiincial de Lugo, nos distntos soportes utlizaados na realizaación da actiidade
ou comportamento.p
o) Lucir, no seu caso, na indumentaria, de acordo coa normatia reguladora da respectia
competción, a imaxe insttucional da Deputación de Lugo.p
En todo caso, aqueles clubs que, por razaóns debidamente acreditadas a xuazao da Deputación de
Lugo, non poidan cumprir as obrigas preiistas neste dous últmos puntos, deberán comunicalo canto antes,
achegando alternatias que permitan satsfacer as necesidades de difusión.p Nestes casos, a Deputación de
Lugo, decidirá motiadamente a autorizaación ou non das alternatias propostas.p
O abandono dun club deportio da competción na que estea inscrito antes da fnalizaación da
temporada deportia, calquera que sexa a razaón, dará lugar ao reintegro da totalidade das contas
percibidas e a esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a
data na que se acorde a procedencia do reintegro, ou a data na que o debedor ingrese o reintegro se é
anterior a esta, de conformidade con canto se establece no artgo 16 da Ordenanzaa Xeral de subiencións
desta Deputación, no artgo 34.p3 da Lei 38/2003, do 17 de noiembro, Xeral de subiencións e no artgo31.p5
da Lei 9/2007, do 13 de xuño de Subiencións de Galicia.p
ARTIGO 3. COMPATIBILIDADE
As subiencións concedidas ao abeiro destas bases poderán ser concorrentes con subiencións doutras
administracións ou entes públicos ou priiados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais sen prexuazao da obriga de lle comunicar ao órgano concedente a súa obtención.p O importe
total das subiencións en ningún caso poderá ser de tal conta que, illadamente ou en concorrencia con
outras subiencións, ingresos ou recursos, supere o gasto realizaado polo benefciario.p Esta circunstancia
deberá ser acreditada polo benefciario conforme o establecido nas bases desta coniocatoria.p

Quedan expresamente excluadas do presente procedemento, por tanto, as sociedades anónimas deportias.p

4.- CARÁCTER DA SUBVENCIÓN

As subiencións que se concedan segundo as presentes bases e de acordo co Plan Estratéxico de
Subiencións 2017o2019 da Excma.p Deputación Proiincial de Lugo terán carácter ioluntario e eientual.pA

concesión de subiencións para a anualidade de 2017, non xeran ningún dereito á obtención de subiencións
en coniocatorias posteriores.p En calquera caso, a Deputación Proiincial, quedará exenta de toda
responsabilidade ciiil, mercantl, laboral ou de calquera tpo que se deriie das actuacións ás que queden
obrigados os benefciarios das subiencións.p
6.- ORZAMENTO
A cantdade destnada para a concesión de subiencións, en réxime de concorrencia non compettia, a clubs
deportios da proiincia de Lugo para gastos de temporada 2016o2017 que partcipan en ligas ou
campionatos ofciais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoraa absoluta estatal, será de catrocentos
setenta mil euros (470.p000,00 €) con cargo á aplicación 3410/48900 do orzaamento do presente ano 2017,
segundo a preiisión establecida no Plan Estratéxico de Subiencións 2017o2019 desta Excma.p Deputación
Proiincial de Lugo, área de Deportes na súa liña 4.p2 Deportes.p
7.- PRESENTACIÓN, PRAZOS, LUGAR DE PRESENTACIÓN, ÓRGANO AO QUE SE DIRIXE A PETICIÓN E
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
As solicitudes, dirixidas ao Presidente de Deputación de Lugo, formularanse nos modelos ofciais, os cales
serán facilitados directamente pola Deputación Proiincials un exemplar da solicitudeo xunto coa
documentación que se acompañeo presentaranse no Rexistro Xeral de Deputación, quedando outro
exemplar en posesión dos interesados.p
O prazao de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar dende o daa seguinte da
publicación no BOP da proiincia de Lugo do extracto da coniocatoria.p
As solicitudes deben ser subscritas polos petcionarios, acompañándoas daqueles documentos
requiridos para cumprir a condición de benefciario e daqueles que conieñan para a defnición da axuda
solicitada en función das fnalidades establecidas nas bases desta coniocatoria.p
A non presentación da documentación ou omisión de datos de xeito total ou parcial terá como
consecuencia a non ialoración dos criterios establecidos que non estean sufcientemente xustfcados.p

-

-

-

OS DOCUMENTOS NECESARIOS A PRESENTAR COA SOLICITUDE SONs
Proxecto e memoria completa da actiidade programada.p
Fotocopia do NIF do representante da entdade
Fotocopia do CIF da entdade
Fotocopia dos estatutos da entdade, inscritos no rexistro de asociacións correspondente.p No caso
de telos presentados con anterioridade, deberá achegar certfcado do secretario da entdade de
que non se produciran modifcacións.p (Anexo 10)
Certfcados de estaren ao corrente no cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal,
Facenda da Xunta de Galicia, coa Seguridade Social e o Seriizao de Recadación Proiincial, impostas
polas disposicións iixentes.p
Anexo 1.p Solicitude de subiención proiincial.p
Anexo 2.p Certfcación da entdade solicitante do orzaamento fnanciable de gastos subiencionables
da actiidade e disciplina deportia para a que se solicita a axuda.p

-

-

-

-

-

Anexo 3. Certfcación acreditatia da entdade do acordo de solicitude de subiención á Deputación
Proiincial e do nomeamento do representante da entdade para as relacións coa Deputación
Proiincial.p
Anexo 4.p Certfcación da entdade na que se faga constar o domicilio social actual e os membros da
actual xunta directia
Anexo 5.p Declaración do representante de estar ao corrente de obrigas, non estar incurso en
prohibición para ser benefciario segundo o establecido na Lei Xeral de Subiencións e da Lei de
Subiencións de Galicia.p
Anexo 6.p Declaración xurada do representante de subiencións/axudas ou patrocinios (sen achega
económica) para a mesma fnalidade, procedentes de calquera Administración ou Ente Públicos ou
priiado, estatal ou internacional.p Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñezaa e,
en todo caso, con anterioridade á xustfcación da aplicación dada aos fondos percibidos, segundo o
modelo normalizaado.p
Anexo 7.p Autorizaación da entdade, para os efectos de concesión e xustfcación da subiención,
para que a Deputación Proiincial de Lugo solicite – se é o casoo os certfcados de estar ao corrente
no cumprimento das obrigas coa Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia e o Seriizao
de Recadación Proiincial, impostas polas disposicións iixentes.p
Anexo 8.p Certfcado do secretario da entdade das difcultades económicas.p
Anexo 9.p Declaración de non deducir o IVE, se é o caso, e de non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro.p
Anexo 10. Certfcado do secretario da entdade de que os estatutos non sufriron modifcacións
dende a súa presentación

-

Anexo 11. Solicitude, ono seu casoo, de autorizaación para a subcontratación de actiidades
subiencionadas con Terceiros.p

-

Anexo 12.p Autorizaación para recibir a traiés de correo electrónico, a comunicación, de ser o caso,
de aiiso do inicio do prazao de emenda de defciencias materiais na documentación administratia
presentada, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aiiso do inicio do prazao de
emenda de defciencias na documentación presentada para a xustfcación da subiención
concedida.p

- Certfcación da respectva federación da correspondente disciplina deportva das seguintes
circunstancias:
• Inscrición do club solicitante na competción e disciplina ou modalidade deportia para a que
solicita a axuda.p
• Disciplina ou modalidade deportia na que está inscrita a entdade solicitante e para a que solicita a
axuda.p
• Máxima categoraa na que milita o club deportio solicitante.p
• Número e identfcación das respectias categoraas nas que dispón de equipo federado na disciplina
ou modalidade deportia para a que solicita a axuda
• Número de categoraas absolutas inferiores á que se milita, do total daquelas nas que se estrutura a
competción da disciplina ou modalidade deportia para a que se solicita a subiención.p
• Número de equipos por cada unha das respectias categoraas na disciplina ou modalidade deportia
para a que se solicita a subiención.p

Número de deportstas con licenzaa federatia por cada un dos respectios equipos e categoraas na
disciplina ou modalidade deportia para a que se solicita a subiención.p
•
Competción na que está inscrito que se deseniolie nun único grupo/ou en iarios grupos de
competción, na disciplina ou modalidade deportia para a que se solicita a subiención (enténdase
referida ao equipo que milite na categoraa superior).p
•
Antgüidade do club deportio
Calquera outro dato deportio e da competción que deba ser acreditado pola federación correspondente
do campionato ou liga na que partcipen e na disciplina para a que solicite a axuda.p
•

Asa mesmo, deberá achegar a documentación acreditatva dos contdos e fns sociais da actvidade
deportva que deseniolia o club, para os efectos da súa ialoración.p
A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación das bases desta coniocatoria.p
De acordo co artgo 68.p Emenda e mellora da solicitude da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administratio Común das Administracións Públicas, se a solicitude non reúne os requisitos que sinala o
artgo 66 e, se for o caso, os que sinala o artgo 67 ou outros exixidos pola lexislación especafca aplicable,
requirirase o interesado para que, nun prazao de deza daas, emende a falta ou xunte os documentos
preceptios da documentación administratva presentada, con indicación de que, se asa non o fxer, se terá
por desistdo da súa petción, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos preiistos no artgo 21.p
Ao abeiro do disposto no artgo 41 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administratio
Común das Administracións Públicas, o requirimento para emendar as referidas defciencias materiais
realizaarase exclusiiamente a traiés da súa publicación na páxina web https//www.pdeputacionlugo.porg,
taboleiroanuncios.deputacionlugo.org, enlace: g·tablón - Deputación de Lugo
No caso de o solicitante non presentar a autorizaación para recibir a traiés de correo electrónico, a
comunicación, de ser o caso, de aiiso do inicio do prazao de emenda de defciencias materiais na
documentación administratia presentada, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aiiso
do inicio do prazao de emenda de defciencias na documentación presentada para a xustfcación da
subiención concedida, segundo o modelo anexo 12, non se realizaará ningún tpo de comunicación persoal,
notfcándose unicamente e en todo caso, na deiandita páxina web e enlace.p
A presentación do documento de autorizaación de comunicación (Anexo 12) non é obrigatoria, senón
ioluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación
indiiidual ao interesado relatia á emenda de defciencias na solicitude, ao acordo de resolución do
concurso, e á emenda de defciencias na xustfcación, publicitándose a información correspondente
exclusiiamente a traiés da páxina web e enlace, e no BOP no caso da resolución do procedemento.p
A non presentación da documentación precisa ou a omisión de datos de xeito total ou parcial terá como
consecuencia a non ialoración dos méritos dentro dos criterios establecidos que non estean
sufcientemente xustfcados.p
9. AVALIACIÓN DAS SOLICITUDES
A área de Innoiación, Partcipación Cidadá, Mocidade e Deporte será a encargada de instruar e tramitar
os
respectios expedientes.p Para tal efecto consttuirase unha Comisión de Aialiación que se
encargará da ialoración das solicitudes presentadas e formulará unha proposta a traiés do órgano
instrutor consonte ao disposto no Artgo 24 da Lei 38/2003, do 17 de noiembro, Xeral de Subiencións.p

A deiandita Comisión estará composta por tres funcionarios da Deputación de Lugo, a Sra.p
Interientora e Sr.p Secretario Xeral da Deputación Proiincial.p
As regras de funcionamento da Comisión serán as recollidas nos artgos 15 a 18 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xuradico do sector público.p
Os funcionarios da Deputación que se integrarán na sinalada Comisión de aialiación serán
designados por Resolución da Presidencia, que precisará quen ostentará a Presidencia.p
Reiisados os expedientes e completados, de ser o caso, remitranse á Comisión de Valoración para
que esta proceda á súa aialiación e informe, no que se concretará o resultado da aialiación efectuada.p
O órgano instrutor, eleiará á Xunta de Goberno da Deputación para a súa aprobación o informe da
comisión de ialoración xunto coa proposta de resolución.p A proposta, que non terá carácter iinculante,
deberá expresar o solicitante ou a relación de solicitantes para os que se propón a concesión da subiención,
e a súa conta, debendo facer constar ode xeito expresoo a desestmación do resto das solicitudes, se é o
caso, segundo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectiidade, igualdade e non
discriminación.p
10. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DO IMPORTE DA SUBVENCIÓN

A) Equipos por categoraa
Enténdese por categoraa, os niieis da respectia competción estatal da respectia disciplina ou
modalidade deportia para a que se solicita a axuda, na temporada 2016o2017.p
Por cada equipo en 1º categoraa estatal
Por cada equipo en 2º categoraa estatal

50 puntos
25 puntos

B) Número de categoraas absolutas inferiores á na que milita o equipo de superior categoraa da
entdade deportia, do total daquelas nas que se estrutura a competción da disciplina ou
modalidade deportia para a que se solicita a subiención e acreditadas mediante certfcación
federatia (excluada aquela na que milita o equipo de superior categoraa), na temporada 2016o2017
Maior ou igual ca 4
Menor a 4

30 puntos
10 puntos

C) Ámbito xeográfco de desenioliemento da competción na que está inscrito o equipo de maior
categoraa da entdade deportia na disciplina ou modalidade deportia para a que se solicita a
axuda.p
Competción que se deseniolie nun único grupo de competción
Competción que se deseniolie en iarios grupos de competción

40 puntos
20 puntos

D) Existencia de equipos en categoraas base
Valorarase a existencia de equipos da entdade deportia solicitante en categoraas base (enténdase
categoraas inferiores á 1ª ou 2ª categoraa estatal) na modalidade deportia na que se solicite a
axuda (poderanse incluar aqueles fliais ou equipos cos que se manteña conienio efectio e en iigor
na anualidade na que se solicita a axuda e que asa o acrediten), na temporada 2016o2017.p

Con equipos en categoraas bases
Sen equipos en categoraas bases

20 puntos
0 puntos

E) Equipos femininos da entdade solicitante que militen na primeira ou segunda categoraa na
modalidade deportia para a que solicita a subiención, na temporada 2016o2017
Con equipo feminino na primeira ou segunda categoraa
Sen equipo feminino na primeira ou segunda categoraa

10 puntos
0 puntos

F) Anos de permanencia da entdade deportia con equipo na 1ª categoraa, ou na 2ª categoraa estatal
na modalidade deportia para a que solicita a subiención, nos últmos 15 anos e con tempadas
rematadas, é dicir, entre a tempada 2002o2003 e a tempada 2016o2017, ambas as dúas incluadas.p
Só se terá en conta, exclusiiamente o peraodo de presenzaa acreditado do equipo en 1 das 2
categoraas e en todo caso, a relatia á de categoraa superior.p
10 ou máis anos de permanencia
Menos de 10 anos

50 puntos
25 puntos

G) Anos de antgüidade na creación da entdade deportia, debidamente acreditados, na anualidade
2017 (a 1 de xaneiro de 2017).p
Deza ou máis anos de historia
Menos de 10 anos de historia

5 puntos
2, 5 puntos

H) Contdos e fns sociais da actiidade do club ou entdade debidamente acreditados, na temporada
2016o2017.p
Contdos e fns sociais acreditados
Non acredita

5 puntos
0 puntos

11. CONTÍA DA SUBVENCIÓN
A cantdade concedida non é un importe certo, fai referencia a unha porcentaxe ou fracción do custo total
da actuación subiencionada, xa que cando menos o 5% da actuación subiencionada deberá ser fnanciada
pola propia entdade benefciaria.p
En caso de incumprimento do preiisto no paragrafo anterior, procederase á redución da parte proporcional
da achega económica proiincial.p
Toda alteración das condicións tdas en conta para a concesión da subiención e, en todo caso, a obtención
concorrente de subiencións outorgadas por outras Administracións, Entes públicos ou priiados, nacionais
ou internacionais, poderán dar lugar á modifcación da resolución de concesión.p
O importe das subiencións, en ningún caso poderá ser de tal conta que, illadamente ou en concorrencia
con outras Administracións ou Entes públicos ou priiados, nacionais ou internacionais, supere o custo da
acción ou comportamento.p
A subiención máxima que se poderá conceder non poderá superar o 60 % do orzaamento fnanciable
presentado por cada un dos solicitantes.p

12.- PRAZOS DE EXECUCIÓN
O prazao máximo de execución ou comportamento subiencionado será o comprendido e referido á
temporada deportia ofcial 2016o2017.p
En casos excepcionais, a entdade benefciaria poderá solicitar unha ampliación do prazao sempre que a
actiidade, acción ou comportamento a xustfcar non concluase pola propia naturezaa desta, sendo a súa
resolución adoptada pola Presidencia desta Deputación Proiincial, e tendo en conta tamén que a
ampliación non exceda da metade deste e sempre que con isto non se prexudiquen dereitos de terceiros.p
13. RESOLUCIÓN E COMUNICACIÓN
A Xunta de Goberno a proposta do órgano instrutor resolierá defnitiamente as subiencións.p A
resolución, ademais de conter o nome do solicitante ou relación de solicitantes co seu número de solicitude
aos que se concede a subiención, fará constar, se é o caso, de xeito expreso a desestmación do resto das
solicitudes.p
Non se concederá ningunha subiención até que non se xustfquen axeitadamente subiencións anteriores
concedidas pola Deputación Proiincial de Lugo.p
Ao abeiro do disposto no artgo 41 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administratio
Común das Administracións Públicas, a resolución do procedemento non será obxecto de notfcación
indiiidualizaada aos afectados, senón que será obxecto de notfcación por medio de publicación no BOP e
na paxina web da Deputación de Lugo www.pdeputacionlugo.porg, taboleiroanuncios.deputacionlugo.org,
enlaces g·tablón - Deputación de Lugo
Sen prexuazao do anterior, aos solicitantes que presenten a autorizaación (Anexo 12) para realizaar as
comunicacións preiistas nesta coniocatoria realizaaráselles unha comunicación persoal por correo
electrónico, adiertndo da publicación da resolución na páxina web https//www.pdeputacionlugo.porg.p No
caso de que non presenten a deiandita autorizaación, non se realizaará a mencionada comunicación persoal.p
O prazao máximo para resolier e notfcar a resolución do procedemento non poderá exceder de tres meses.p
O prazao computarase a partr do daa en que remata o prazao establecido na coniocatoria para presentalas.p
De conformidade co artgo 15 da Ordenanzaa xeral de subiencións desta Deputación, no caso de non ditarse
resolución expresa no prazao indicado, o interesado poderá entender desestmada a súa solicitude, sen
prexuazao da obriga legal de resolier expresamente conforme o disposto nos artgos 21 e 25 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administratio común das administracións públicas.p
As contas e condicións das subiencións poderán ser modifcadas no caso de que resulten alteradas
as condicións que se tieron en conta para a súa concesión.p
14.- XUSTIFICACIÓN E ABOAMENTO DAS SUBVENCIÓNS
Considéranse gastos subiencionables , aqueles que de maneira indubidable respondan á naturezaa da
actiidade subiencionada, resulten estritamente necesarios e se realicen no ano 2017.p
Establécese que o benefciario poderá incluar como gasto xustfcable e como máximo ata o 30 % do importe
da subiención concedida, gastos deriiados dos gastos federatios (enténdase licenzaas, arbitraxes,
mutualidades, seguros federatios, canons e inscricións federatias) e de transporte de equipos de
categoraas inferiores (alugueiro de autobuses ou taxis; ou gastos de combustble de iehaculos propiedade do
club solicitante, debidamente acreditada) da mesma disciplina ou modalidade deportia para a que se
solicita a subiención do partcipante na competción de 1ª ou 2ª categoraa estatal.p Os gastos anteriormente

referidos deberán refectrse expresamente na relación total de gastos da actiidade para os efectos da súa
acreditación.p

Os gastos fnanceiros , os gastos de asesoraa xuradica ou fnanceira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos
periciais para a realizaación do proxecto subiencionado e os de administración especafcos son
subiencionables se están directamente relacionados coa actiidade subiencionada e son indispensábeis
para a adecuada preparación ou execución da mesma.p
Para os efectos do disposto no artgo 31.p1 e 2 da Lei 38/2003, de 17 de noiembro, xeral de subiencións,
considerase gasto realizaado o que se acredite coa presentación das facturas e/ou xustfcantes de gasto,
sendo necesario que este se atope pagado con anterioridade á fnalizaación do prazao de xustfcación e, que
se acredite o seu pagamento.p
O benefciario poderá subcontratar con terceiros até o 100 por cento do importe da actiidade
subiencionada.p
As xustfcacións de aboamento das subvencións presentaranse na área de xestón
correspondente coa seguinte documentación:
- Memoria de actuación xustfcatva e custo total da actuación realizaada sobre o cumprimento das
condicións que orixinaron a concesión da subiención explicitando a duración da actiidade, e o
niiel de logros acadados.p
- Memoria económica xustfcatva do custo da actuación realizada, que conterás
1.p Declaración do custo total da actvidade subvencionada, indicando os importes de
fnanciamento.
2.p Relación clasifcada dos gastos da actuación subiencionada (custo total da actiidade), con
identfcación do acredor e documento, importe, data de emisión e data de pagamento.p No caso
de relacionarse nóminas, deberán iir desglosadas, indicando salario laquido, Seguridade Social e
IRPF.p
Asa mesmo, deberá refectr expresamente os gastos iinculados aos gastos de tempada da
entdade e, no seu caso, aqueles gastos federatios (enténdase licenzaas, arbitraxes,
mutualidades, seguros federatios, canons e inscricións federatias) e de transporte (alugueiro
de autobuses ou taxis; ou gastos de combustble de iehaculos propiedade do club solicitante,
debidamente acreditada) da mesma disciplina ou modalidade deportia de equipos de
categoraas inferiores
Soamente será necesario indicar as datas de pagamento das facturas que se imputen á
Deputación Proiincial de Lugo.p
3.p Facturas ou documentos de valor probatorio equiialente no tráfco xuradico mercantl ou con
efcacia administratia, como manimo até o importe da subiención concedida.p Os documentos
acreditatios dos gastos que se acompañen terán que ser orixinais, podendo ser deioltos ao
benefciario da subiención, se asa o solicita, unha ieza seladas (“estampilladas”) polo órgano
xestor.p Soamente terán que presentar os xustfcantes de gastos que se imputen á Deputación
Proiincial de Lugo.p
Respecto do contdo das facturas, as mesmas deberán recoller o establecido no Real Decreto
1619/2012, de 30 de noiembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as
obrigas de facturación.p En cada momento, estarase ao establecido na normatia iixente.p

4.p Acreditación do pago das facturas ou documentos anteriores.p
O pagamento das facturas ou documentos de ialor probatorio equiialente no tráfco
xuradico mercantl ou con efcacia administratia, deberá realizaarse antes do remate do

prazao de xustfcación da presente subiención, tendo en conta que segundo o establecido
no artgo 7 da Lei 7/2012, de 29 de outubro, de modifcación da normatia tributaria e
orzaamentaria e de adecuación da normatia fnanceira para a intensifcación das
actuacións na preiención e loita contra a fraude, non poderán pagarse en efectio as
operacións, nas que algunha das partes interienientes actúe en calidade de empresario
ou profesional cun importe igual ou superior a 2.p500,00 euros ou o seu contraialor en
moeda estranxeira.p A efectos do cálculo da conta sinalada, sumaranse os importes de
todas as operacións ou pagos en que se puido fraccionar a entrega de bens ou a
prestación de seriizaos.p Entenderase por efectio os medios de pago defnidos no artgo
34.p2 da Lei 10/2010, de 28 de abril, de preiención do branqueo de capitais e da
fnanciamento do terrorismo, isto é, o papel moeda e a moeda metálica, nacionais ou
estranxeiros; os cheques bancarios ao portador denominados en calquera moeda e
calquera outro medio fsico, incluados os electrónicos, concibido para ser utlizaado como
medio de pago ao portador.p
Cando unha factura ou documento de ialor probatorio equiialente se pague en efectio
deberá constar na mesma a expresión “Reciban en efectio en data …………….p”, asinada
polo receptor con identfcación do mesmo (NIF, nome e apelidos).p
En cada momento, estarase ao establecido na normatia iixente.p
Soamente terán que presentar os xustfcantes de gastos que se imputen á Deputación Proiincial de Lugo.p
5.p Declaración responsable da entdade de que, a actiidade obxecto da subiención ou axuda
económica, foi realizaada na súa totalidade co cumprimento das condicións que motiaron a súa
concesión, segundo o modelo normalizaado.p

6.p Declaración responsable da entdade dos datos da relación detallada das subiencións/ axudas
ou patrocinios (sen achega económica) obtdos doutras administracións públicas ou entdades
priiadas para o mesmo obxecto ou actiidade ou, se é o caso, declaración de non ter outras
subiencións públicas ou priiadas para o mesmo obxecto ou actiidade, segundo o modelo
normalizaado.p
7.p Os tres orzaamentos que, en aplicación do artgo 31.p3 da Lei Xeral de Subiencións, deberá ter
solicitado o benefciario, cando o importe da subiención concedida sexa igual ou superior a
60.p000,00 euros.p
*Certfcados de estaren ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias (Axencia
Tributaria Estatal, Facenda autonómica e Servizo de Recadación Provincial) ou fronte á Seguridade
Social. Non entanto, a Deputación poderá solicitar estes certfcados, se asa o considera, aos
organismos correspondentes.p Para estes efectos os benefciarios poderán acompañar autorizaación
do representante da entdade para que a Deputación poida solicitar estas certfcacións fronte aos
citados organismos, segundo o modelo normalizaado, agás o certfcado da Seguridade Social que
deberá ser presentado pola entdade benefciaria.p Non obstante, se é o caso, terase en conta o
artgo 24.p4 do R.pD.p 887/2006, de 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de noiembro, Xeral de Subiencións, segundo o cal poderán acollerse á simplifcación da
acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social aquelas subiencións
nas que a súa conta a outorgar a cada benefciario non supere na coniocatoria o importe de 3.p000
euros.p Para esta situación, deberase achegar e presentar unha declaración responsable, (segundo o
modelo normalizaado) que substtuirá á presentación das certfcacións preiistas no artgo 22 do
mencionado Real Decreto.p

-

Declaración responsable da entdade de non ser debedor por resolución de procedencia de
reintegro, segundo o modelo normalizaado.p
Documento emitdo pola entdade bancaria, no que se indique o numero de conta na que se
procederá, no seu caso, ao abono da correspondente subiención.p

-

Se é o caso, declaración responsable do representante da entdade de que a entdade que
representa está asumindo o custo do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), deriiado dos gastos
subiencionables da actiidade, acción ou comportamento para a que solicita subiención, por non
ter a posibilidade de compensalo ou recuperalo.p

-

Acreditación, se é o caso, coa achega dos documentos necesarios, de que a imaxe corporatva da
Área de Deportes da Deputación Proiincial de Lugo se inseriu na publicidade da actiidade ou
comportamento.p
Acreditación, no seu caso, da ttularidade do iehaculo/s propiedade da entdade solicitante, para os
efectos de acreditación de xustfcación do gasto.p

-

No caso de non executarse a totalidade da cantdade aboada en concepto de antcipo, presentarase
documentación xustfcatia do reintegro da parte non executada na conta da Deputación ES04o2080o0163o
85o3110000423.p De non cumprirse esta obriga, procederá o reintegro da cantdade percibida e non
executada e esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a
data na que se acorde a procedencia de reintegro, ou á data na que o debedor ingrese o reintegro se é
anterior a esta, de conformidade con canto se establece no artgo 16 da Ordenanzaa Xeral de subiencións
desta Deputación, no artgo 34.p3 da Lei 38/2003, do 17 de noiembro, Xeral de subiencións e no artgo31.p5
da Lei 9/2007, do 13 de xuño de Subiencións de Galicia.p
O aboamento da subiención, unha ieza aprobada a documentación xustfcatia desta, será efectuada
mediante transferencia bancaria á conta sinalada polo solicitante.p Non se procederá ao seu aboamento se o
solicitante non está ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á seguridade
social, ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.p
15.- PRAZOS DE XUSTIFICACIÓN
Unha ieza fnalizaada a acción ou comportamento e no prazao establecido, as entdades benefciarias
das axudas deberán xustfcar o cumprimento da fnalidade da acción ou comportamento subiencionado.p
A rendición da conta xustfcatia consttúe un acto obrigatorio do benefciario, e a súa presentación
realizaarase no prazao de tres meses a contar a partr da execución da actiidade, e en calquera caso, o prazao
rematará o 31 de marzao de 2018.p
Este prazao poderá modifcarse atendendo á excepcionalidade e motiación que fundamente a
modifcación do prazao de execución, do xeito que o prazao de xustfcación sexa coherente coa resolución
adoptada.p
Logo de transcorrer o prazao establecido da xustfcación das subiencións sen que a conta xustfcatia fose
presentada diante desta Deputación, o órgano de xestón requirirá ao benefciario da mesma para que no
prazao improrrograble de quince daas sexa presentada.p A falta de presentación da xustfcación neste prazao
adicional leiará consigo a perda do dereito ao cobro total da subiención e, tamén ao reintegro da conta
antcipada e a esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a
data na que se acorde a procedencia do reintegro, ou a data na que o debedor ingrese o reintegro se é
anterior á esta, de conformidade con canto se establece no artgo 16 da Ordenanzaa Xeral de subiencións

desta Deputación, no artgo 34.p3 da Lei 38/2003, do 17 de noiembro, Xeral de subiencións e no artgo31.p5
da Lei 9/2007, do 13 de xuño de Subiencións de Galicia.p
16. PAGAMENTO
No caso de que o benefciario o solicite, poderase realizaar un antcipo como entrega de fondos que non
superará o 80 % da axuda concedida, a traiés de transferencia bancaria á conta corrente do benefciario, e
con dispensa de garanta.p
No caso de se proceder ao antcipo do 80 %, o pagamento do 20 % restante da subiención concedida,
queda condicionado á presentación e aprobación da documentación xustfcatia sinalada anteriormente, a
traiés de transferencia bancaria á conta corrente do benefciario.p
En ambos os dous casos, non se procederá ao aboamento da subiención se o benefciario non está ao
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á seguridade social ou sexa debedor por
resolución de procedencia de reintegro.p
Para o aboamento do deiandito antcipo, a entdade benefciaria deberá achegars

1.p Solicitude do antcipo.p
2.p Certfcados acreditatios de estar ao corrente das súas obrigas tributarias ou fronte á
Seguridade Social, expedidos pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, Xunta de
Galicia, Deputación Proiincial de Lugo e Seguridade Social.p

3.p Declaración responsable na que se faga constar que a Entdade benefciaria non é debedora por
resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no Tesouro
Público ningunha reclamación de débeda deriiada dunha resolución de reintegro de axuda
pública.p

4.p Documento bancario no que se indique o número de conta na que se procederá, no seu caso,
ao abono do correspondente antcipo, unha ieza tramitada a documentación achegada.p

5.p Detalle do niiel de execución do gasto, indicatios da fase na que se atopa a realizaación da
actuación subiencionada, que poderá ser acreditado mediante a achega de facturas ou
documentos de ialor probatorio no tráfco mercantl.p
17.- REDUCIÓNS
Unha ieza recibida a conta xustfcatia a área de xestón competente reiisará a documentación presentada
polos benefciarios comprobando o cumprimento das condicións que motiaron a resolución da concesión
da subiención.p
No caso de que o importe da subiención concedida illada ou en concorrencia con outras subiencións
outorgadas por outras Administracións ou de Entes públicos ou priiados, nacionais ou internacionais,
supere o custo da actiidade ou comportamento, procederase a redución da subiención concedida até que
non se supere este custo.p

No caso de que o importe dos gastos subiencionables xustfcado polo benefciario non alcance o importe
da subiención concedida, reducirase a subiención en función do alcance da propia conta xustfcatia.p
Dado que a actuación deberá ser fnanciada polo benefciario cando menos no 5%, se do custo da
actiidade subiencionable se deduce que os recursos propios non chegan a esa porcentaxe, reducirase a
subiención ata que os recursos propios supoñan o 5% esixido.p
Nestes casos, as reducións practcaranse de ofcio e de xeito automátco sen necesidade de iniciar ningún
procedemento preiio informe da área de xestón competente.p
Producirase a perda do dereito ao cobro da subiención e por ende ao reintegro da conta
antcipada e á esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a
data na que se acorde a procedencia do reintegro, ou á data na que o debedor ingrese o reintegro se é
anterior a esta, no suposto de falta de xustfcación ou de concorrencia dalgunha das causas preiistas no
artgo 37 da Lei 38/2003, Xeral de Subiencións ao que remite o artgo 34 da mesma; no artgo 16 da
Ordenanzaa xeral de subiencións desta Deputación e no 31.p5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subiencións
de Galicia.p
18. MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Toda alteración das condicións tdas en conta para a concesión da subiención e, en todo caso, a obtención
concorrente de subiencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou por calquera dos seus
organismos, entes públicos ou priiados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modifcación da
resolución de concesión.p

19. RENUNCIA

A renuncia á subiención outorgada poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de
acordo co establecido no artgo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administratio
común das administracións públicas.p
20. PLAN DE AUDITORÍA
A efectos de executar o control fnanceiro e a fscalizaación plena posterior en materia de subiencións pola
Interiención Proiincial leiarase a cabo un Plan de Auditoraa anual que indique o alcance da comprobación,
tanto a mostra en forma de selección, como as principais actuacións a comprobar, que como manimo serán
as seguintess
1.p Comprobar a execución polos benefciarios das actiidades ou iniestmentos subiencionables e o
cumprimento da fnalidade para a que foron concedidas.p
2.p Verifcar a existencia e custodia polo benefciario das facturas, certfcacións ou documentos xustfcatios
da subiención.p
3.p Verifcar a data de pago dos deianditos documentos.p
Para a execución do Plan de Auditoraa, a Interiención Proiincial pode, en caso de insufciencia de medios
propios dispoñibles, recabar a colaboración de empresas priiadas de auditoraa.p
O órgano competente para a aprobación do Plan de Auditoraa anual será a Xunta de Goberno Proiincial.p

21.- SUPOSTOS DE REINTEGRO
No caso de que o benefciario incorra nalgunha anomalaa para obter a subiención ou incumprimento da
naturezaa da actiidade total ou parcialmente, asa como o incumprimento do contdo das bases e da
coniocatoria para a concesión destas, a entdade deberá proceder ao reintegro das cantdades percibidas.p
En todo caso, aplicaranse como causas de reintegro as preiistas no artgo 37 da Lei Xeral de Subiencións e
disposicións concordantes e como procedemento de tramitación do reintegro o preiisto no artgo 41 da LXS
e disposicións concordantes.p
22. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A presentación das solicitudes supón a aceptación incondicional das presentes bases da coniocatoria e das
condicións, requisitos e obrigas contdas nelas.pA concorrencia ao proceso de concesión de subiencións
implicará a manifestación tácita do consentmento inequaioco ao tratamento de datos de carácter persoal e
a súa publicación de acordo co preiisto na Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro, de Protección de Datos
de carácter persoal.p A fnalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será estritamente á xestón e
tramitación do expediente correspondente.p
23.- OUTRAS DISPOSICIÓNS
No non preiisto nesta coniocatoria estarase ao disposto ens
•
•
•
•
•

•
•
•

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administratio Común das Administracións
Públicas.p
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosooadministratia.p
A Lei estatal 38/2003, de 17 de noiembro, xeral de subiencións
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subienciones de Galicia.p
Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de
Noiembro, xeral de subiencións.p
A Ordenanzaa xeral de subiencións da Excma.p Deputación Proiincial de Lugo, aprobada por acordo
do Pleno de data 28 de febreiro de 2005.p
O Regulamento Orgánico da Deputación
Bases de execución do orzaamento e a normatia sobre delegación de competencias e atribucións
dos órganos de goberno da Deputación iixentes no momento da concesión.p
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