
II Plan Estratéxico de subvencións

Beneficiarios e materias nas que se establecerán  subvencións

Os Concellos poden subvencionar economicamente ás asociacións para a defensa dos 
intereses xerais e sectoriais dos veciños, tanto polo que se refire aos seus gastos xerais 
como ás actividades que se realicen.

Concederanse subvencións mediante convocatoria pública ou a través da súa concesión 
directa, a favor de persoas, asociacións ou entidades privadas ou públicas coa finalidade 
de fomentar a realización de actividades de utilidade pública ou interese social ou para 
promover a consecución de fins públicos atribuidos á competencia local.

Para o exercicio 2010 inclúense nos orzamentos para gastos de subvencións un total de 
3.249.650 euros.

As subvencións atenderán ás seguintes materias:
Deportes
Cultura
Turismo
Educación
Xuventude
Muller
Servizos sociais
Participación cidadá
Promoción de emprego e industria
Zona rural
Urbanismo-rehabilitación
Alugueiro de vivendas e accesibilidade
Saúde

1.   Subvencións en materia de Deportes  

O custe estímase por un importe total de 865.000,00 €:

Modalidades

Outorgaranse  como  subvencións  previstas  nominativamente  no  orzamento  xeral  do 
Concello a través de convenios, ou no seu caso resolucións, con diferentes clubs ou 
entidades do deporte lucense.

Serán  outorgadas  subvencións  e  concesión  de  axudas  económicas  en  réxime  de 
concorrencia  competitiva  a  asociacións  ou  entidades  sen  ánimo  de  lucro 
para o desenvolvemento de actividades deportivas de interese xeral e sectorial e para o 
mantemento  dos  seus  equipamentos  de  acordo  coas  bases  que  previamente  se 
determinen para proceder á convocatoria e adxudicación destas subvencións.

Serán  outorgadas  subvencións  e  concesión  de  axudas  económicas  en  réxime  de 
concorrencia  competitiva  a  deportistas  de  alto  nivel  de  acordo  coas  bases  que 



previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación  destas 
subvencións.

Dotación anual                                                 865.000,00€

2.   Subvencións en materia de Cultura  

O custe estímase por un importe total de 282.080,00 €

Modalidades

Serán outorgadas en réxime de concorrencia  competitiva a diferentes asociacións de 
veciños, comisións de festas e organizadores de festas patronais de acordo ás bases que 
previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación  destas 
subvencións.

Serán outorgadas en réxime de concorrencia competitiva  para a celebración de actos 
tradicionais nas parroquias e barrios do municipio de Lugo (Lume Novo), dacordo coas 
bases  que  previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación 
destas subvencións.

Serán  outorgadas  en  réxime  de  concorrencia  competitiva  a  diferentes  asociacións 
culturais coa convocatoria xeral de subvencións para asociacións.

Como subvencións previstas nominativamente no orzamento xeral do Concello de Lugo 
outorgaranse un importe total de 207.080,00 € a través de convenios, ou no seu caso 
resolucións, con diferentes asociacións ou entidades.

Dotación anual                                        282.080,00€

3.   Subvencións en materia de Turismo  

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse a 
través  de  convenios,  ou  no  seu  caso  resolucións,  con  diferentes  asociacións  ou 
entidades.

Dotación anual                                        284.000,00 €

Outros convenios, ou no seu caso resolucións, de haber consignación orzamentaria.

4.   Subvencións en materia de Educación  

O custe estímase por un importe total de 22.800,00 €:

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse a 
través  de  convenios,  ou  no  seu  caso  resolucións,  con  diferentes  asociacións  ou 
entidades.



Serán outorgados en réxime de concorrencia competitiva para bolsas escolares dacordo 
ás bases que previamente se determinen. 

Dotación anual                                            22.800,00€

Outros convenios, ou no seu caso resolucións, de haber consignación orzamentaria.

5.   Subvencións en materia de Xuventude  

O custe estímase por un importe total de 11.500,00 €:

Modalidades

Serán  outorgados  en  réxime  de  concorrencia  competitiva  dacordo  ás  bases  que 
previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación  destas 
subvencións.

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse a 
través de convenios, ou no seu caso resolucións, á Fundacion Tic.

Por concesión directa poderán outorgarse de haber consignación orzamentaria a través 
da celebración de convenios, ou no seu caso resolucións, con diferentes asociacións ou 
entidades.

Dotación anual                                             11.500,00€

6. Subvencións en materia de M  uller  

O custe estímase por un importe total de 26.500,00 €.

Modalidades

Serán  outorgados  polo  réxime  de  concorrencia  competitiva  de  acordo  ás  bases  que 
previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación  destas 
subvencións.

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse a 
través  da  celebración  de  convenios,  ou  no  seu  caso  resolucións,  con  diferentes 
entidades.

Dotación anual                                               26.500,00€

7.   Subvencións en materia de Servizos Sociais  

O custe estímase por un importe total de 514.600,00 €



Modalidades
Serán outorgados polo réxime de concorrencia competitiva subvencións e concesión de 
axudas económicas en réxime de concorrencia competitiva a asociacións ou entidades 
sen ánimo de lucro  dacordo coas bases que previamente se determinen para proceder á 
convocatoria e adxudicación destas subvencións.

Serán outorgados polo réxime de concorrencia competitiva subvencións e concesión de 
axudas económicas en réxime de concorrencia competitiva a persoas con discapacidade 
para  axudas  a  bono-taxi  dacordo  coas  bases  que  previamente  se  determinen  para 
proceder á convocatoria e adxudicación destas subvencións.

Serán  outorgados  subvencións  para  o  programa  de  Erradicacion  do  Chabolismo 
sufragando o importe do aluguer de vivendas para familias de etnia xitana realoxadas.

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse, a 
través  de  convenios,  ou  no  seu  caso  resolucións,  con  diferentes  asociacións  ou 
entidades. 

Serán  outorgados  polo  réxime  de  concorrencia  competitiva  de  acordo  ás  bases  que 
previamente  se  determinen  para  proceder  á  convocatoria  e  adxudicación  das 
subvencións de axuda ao desenvolvemento e programas de cooperación,  sinalandose 
que as partidas presupostarias pertencen a Participación Cidadá, se ben se incluén neste 
capitulo corresponde aos Servizos Sociais por ser dende este servizo dende o que se 
tramitan as devanditas subvencións.

Dotación anual                                                       514.600,00 €

8.   Subvencións en materia de Participación Cidadá  

O custe estímase por un importe total de 118.170,00 €

Serán outorgadas de acordo coas bases que previamente se determinen para proceder á 
convocatoria e adxudicación destas subvencións.

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgaranse, a 
través  de  convenios,  ou  no  seu  caso  resolucións,  con  diferentes  asociacións  ou 
entidades.

Dotación anual                                                        118.170,00€

9.   Subvencións en materia de promoción de emprego e industria  

O custe estímase deste capítulo, incluindo o PLAN URBAN, ascende a un importe total 
de 366.000,00 €

Por  concesión  nominativa  outorgarase  á  Asociación  de  Comerciantes,  empresarios 
profesionais  e  autónomos  do Centro Comercial  Aberto de Lugo,  e  á  Asociación  de 
Xóvenes Empresarios, a través de convenio, ou no seu caso resolución.



Dentro do PLAN URBAN serán outorgados polo réxime de concorrencia competitiva 
por un importe de 200.000 €  subvencións para locais de negocios coa finalidade de 
incidir sobre algúns aspectos que condicionan en gran medida a paisaxe urbana das rúas 
mais comerciais  do casco histórico subvencionando a adquisición do mobiliaria para 
terrazas de hostelería, a instalación ou cambio de rótulos ou toldos de locais de negocio 
e a remodelación das fachadas dacordo coas bases que previamente se determinen para 
proceder á convocatoria e adxudicación destas subvencións

Dentro do PLAN URBAN serán outorgados polo réxime de concorrencia competitiva 
por  un  importe  de  150.000  €  subvencións  para  axudas  para  novas  actividades 
económicas coa finalidade de incentivar a instalación de novos centros de traballo e 
emprego no casco histórico dacordo coas bases que previamente se determinen para 
proceder á convocatoria e adxudicación destas subvencións
 

Dotación anual                                                366.000,00€

Fontes de financiamento:
O financiamento das axudas que se outorgarán no PLAN URBAN procede nun 70% de 
fondos  FEDER  da  Unión  Europea  a  través  da  convocatoria  da  Iniciativa  Urbana 
(Urban) e nun 30 % de recursos propios.

10.   Subvencións en materia de Zona Rural  

O custe estímase por un importe total de 21.000,00 €

Por concesión nominativa no orzamento xeral ou por concesión directa outorgarase a 
través de convenios ou no seu caso resolucións.

Dotación anual                                               21.000,00€

11.   Subvencións en materia de urbanismo - rehabilitación  

O custe para a anualidade 2010 estímase nun importe total de 538.000 €

Modalidades

Convocatoria de subvencións e réxime de concurrencia competitiva a particulares para a 
Inspección Técnica de Edificios (ITE) 30.000,00€ dacordo coas bases reguladoras que 
se publiquen ao efecto

Cun importe para a anualidade de 2010, segundo os convenios asinados, por importe  de 
220.000,00 € da 10ª fase da Rehabilitación do Casco Histórico (Ministerio 120.000 € e 
CCAA  100.000  €),  coa  concesión  dunha  subvención  en  réxime  de  concorrencia 
competitiva  e  segundo  as  bases  reguladoras  que  se  publiquen  ao  efecto  de  ata  un 
máximo de 11.000,00 euros (mín. 80% do orzamento protexido) por vivenda do recinto 
histórico para a súa rehabilitación.(*)

Cun  importe  para  a  anualidade  de  2010  por  importe  de  288.000,00  €,  segundo  os 
convenios  asinados,  (2ª  fase  área  de  rehabilitación  integral  do  Sagrado  Corazón) 
Ministerio: 144.000 e CCAA 144.000 €), coa concesión dunha subvención en réxime de 



concorrencia competitiva e segundo as bases reguladoras que se publiquen ao efecto e 
ata un máximo de 9.000,00 euros (mín. 80% do orzamento protexido) por vivenda da 
área de rehabilitación integral do Sagrado Corazón.(*)

(*)Importes totais de axudas para as anualidades 2009-2010 e 2011

 O importe total das axudas para todas as anualidades e de 550.000,00 € da 10ª 
fase da Rehabilitación do Casco Histórico, coa concesión dunha subvención en réxime 
de concorrencia competitiva e segundo as bases reguladoras que se publiquen ao efecto 
de ata un máximo de 11.000,00 euros (mín. 80% do orzamento protexido) por vivenda 
do recinto histórico para a súa rehabilitación.

 O importe  total  das  axudas  para  todas  as  anualidades  ascende  a  un total  de 
720.000,00  €  (2ª  fase  área  de  rehabilitación  integral  do  Sagrado  Corazón),  coa 
concesión dunha subvención en réxime de concorrencia competitiva e segundo as bases 
reguladoras que se publiquen ao efecto e ata un máximo de 9.000,00 euros (mín. 80% 
do orzamento  protexido)  por  vivenda  da  área  de  rehabilitación  integral  do  Sagrado 
Corazón.

Ano 2010                                                               538.000,00€

12.   Subvencións en materia de alugueiro de vivendas e de accesibilidade           

O custe estímase por un importe total de 149.000,00 €

Modalidades

Para  a  xestión  destas  subvencións  a  Empresa  Municipal  de  Vivenda  e  Solo  S.A 
(EVISLUSA) que actúa en calidade de entidade colaboradora encargase da entrega e 
distribución  dos  fondos  públicos  aos  beneficiarios  polo  que  o  Concello  transfire  a 
EVISLUSA  o importe total da subvención.

Polo réxime de concorrencia competitiva cun importe total  de 95.000,00 € para este 
exercicio,  de  acordo  coas  bases  que  previamente  se  determinen  para  proceder  á 
convocatoria e adxudicación destas subvencións para aluguer de vivenda e axudas para 
accesibilidade por un importe total de 54.000,00€. (Para a xestión desta subvención a 
Empresa Municipal de Vivenda e Solo S.A., EVISLUSA, actúa en calidade de entidade 
colaboradora, a tal efecto encárgase da entrega e distribución dos fondos públicos aos 
beneficiarios).

Dotación anual                                                       149.000,00€

13.   Subvencións en materia de saúde            

1. No eido da protección da salubridade pública, competencia municipal dacordo 
co previsto no artigo 25.2h) da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local considerase de interese apoiar a labor social da Sociedade Protectora de Animais 
e Plantas de Lugo.



2. Obxectivos
O obxectivo fundamental e o mantenemento da salubridade pública no coidado 

dos animais abandonados, evitando dete xeito que ditos animais anden vagando pola 
cidade, co risco de prococar danos as persoas e aos bens, así como á proteción do propio 
animal.

Considérase tamén de especial interese a identificación de cans polo procedemento de 
microchip, así como o o funcionamento do servizo de laceria.

3. Efectos que se pretenden

Manter a salubridade pública evitando riscos á saúde das persoas e dos animais que 
poden deambular sen dono pola cidade.

Realizar  campañas  de  publicidade  encamiñadas  a  fomenta-los  hábitos  sociais  de 
respecto dos animais á poboación en xeral e mais concretamente cara ós nenos e nenas 
nas escolas.

4. Prazo para a súa consecución
Abranguerá o exercicios económicos do 2010 ata o do 2011.

O custe total das axudas ascende a 51.000,00€
 

CONTROL E AVALIACIÓN DO PLAN

1.  A  Concelleira  de  Economía  levará  a  cabo  o  control  do  cumprimento  do 
presente Plan durante o seu período de vixencia.

2. Durante o primeiro trimestre de cada ano a concelleira de economía presentara 
un informe ante a Xunta de Goberno Local no que se avalíe a execución do Plan.

Finalizada a vixencia  do Plan,  e antes  da elaboración  do seguinte,  a Concelleira  de 
Economía deberá presentar ante a Xunta de Goberno Local unha Memoria, que recolla 
información facilitada polos distintos servizos e departamentos do Concello, na que se 
contemple,  polo menos,  o  grao de  cumprimento  do Plan,  a  eficacia  e  eficiencia  do 
outorgamento de subvencións na consecución dos obxectivos e efectos pretendidos e 
conclusións, con proposta de suxestións para a elaboración do seguinte Plan estratéxico 
de subvencións.

 


