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horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións 

oportunas.  

Contra os recibos que contén o padrón poderá formularse perante o Sr. Alcalde, o recurso de reposición 

previo ao contencioso - administrativo do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo 

que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, no prazo dun mes que se contará dende 

o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, nos termos previstos en dito precepto legal. 

Polo que respecta ao canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico - administrativa ante o 

órgano económico – administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia tamén no prazo dun mes dende que se 

entenda producida a notificación consonte co disposto no artigo 49.7 do Decreto 136/2012 polo que se aproba 

o regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas 

residuais. 

Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia deste anuncio, produce efectos: de notificación 

expresa ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria; e de 

anuncio de cobranza segundo o disposto no artigo 24 do Real decreto 939/2005, de 29 de xullo, que aproba o 

regulamento xeral de recadación. 

O pago poderá efectuarse nas oficinas da empresa ESPINA & DELFÍN, S.L. abertas ao público de 9:00 a 14:00 

horas, de luns a venres. 

Transcorrido o período voluntario de pago establecido, ata o 30 de setembro de 2.016, as débedas 

pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se 

produzan. Polo que respecta ao canon da auga a vía de constrinximento será realizada pola consellería 

competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. 

En Sarria, a 20 de Xullo de 2.016.- A SRA. ALCALDESA, Pilar López Yañez 

R. 2308 

 

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – LUGO 

Anuncio 

EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA NO ÁREA 

DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE LUGO. ANO 2016. 

BDNS (Identif.):313326 

 De conformidade co previsto 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 de subvencións para a rexeneración e renovación urbana no 

Area de rehabilitación do casco histórico de Lugo, cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos 

nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

Primeiro : Personas Beneficiarias 

As subvencións se dirixen a propietarios, sexan personas físicas ou xurídicas, e/ou inquilinos de vivendas 

e/ou edificios para levar a cabo actuacións de rexeneración e renovación urbana no Área de Rehabilitación do 

Casco Histórico de Lugo, con cargo ós convenios asinados entre o Concello para tal obxeto, no marco do plan 

Estatal de Rehabilitación Edificatoria 2013 - 2016. 

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as que reúnan os requisitos establecidos nos artigos 6.2 e 28.1 

do Real Decreto 233/2013. 

Non poderán obter financiamento os beneficiados incluídos no programa de fomento de la rehabilitación 

edificatoria, programa do Plan Estatal de Fomento do Alugamento de Vivendas, a Rehabilitación Edificatoria e a 

Rexeneración e Renovación Urbanas, 2013-2016.           

Condicións xerais dos beneficiarios: 

1. Dedicar a vivenda ou edificio obxecto da actuación á súa residencia habitual e permanente, durante un 

prazo mínimo de cinco anos desde a finalización das obras. 

2. Dedicar a vivenda ou edificio obxecto da actuación ao aluguer, durante un prazo mínimo de cinco anos 

desde a finalización das obras. 

3. Os promotores que houberan solicitado e percibido axudas para obras privativas no interior da súa vivenda 

nos 10 últimos anos a partir da data de concesión da cualificación definitiva, non poderán optar a unha nova 

percepción de subvención sobre a mesma vivenda. Sen embargo si poderán solicitar axudas que afecten aos 

elementos comúns do edifico do que forma parte a dita vivenda. 
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Obrigas dos Beneficiarios 

1.- Non estar incurso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións. Deberán, así mesmo, cumprir os requisitos e obrigas establecidas nos artigos 

10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

2.- Serán obrigas dos beneficiarios das axudas as citadas no artigo 14 da Lei 3 8/2003, do 17 de novembro, e 

no artigo 11 da Ordenanza municipal reguladora da concesión de subvención 

3.- Estar ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Lugo, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa 

Administración do Estado, ademais fronte á Seguridade Social. 

4.- Ter debidamente xustificados os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade 

polo Concello de Lugo, ou xustificación razoada do motivo do incumprimento da obriga de xustificar. 

5.- Os ingresos familiares ponderados das persoas físicas beneficiarias das axudas non poderán exceder de 

6,5 veces o IPREM. 

6.- Someterse ás actuacións de comprobación e inspección que a Empresa Municipal de Vivenda e Solo de 

Lugo (EVISLUSA) e o Instituto Galego da Vivenda e Solo consideren pertinentes durante a vixencia da subvención. 

Segundo.- Obxectivo e Finalidade 

Establecer as bases reguladoras polas que se dirimirá a concesión das axudas económicas en réxime de 

concorrencia competitiva, para levar a cabo  actuacións de rexeneración e renovación urbana na Área de 

Rehabilitación do Casco Histórico de Lugo, con cargo aos convenios asinados polo Concello para tal obxecto, no 

marco do Plan Estatal de Rehabilitación Edificatoria 2013 - 2016 e proceder a súa convocatoria para o ano 2016. 

De acordo co disposto polo artigo 26.1.a) do Real Decreto 233/2013, as actuacións subvencionables para 

este programa  serán execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, 

instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente. Poderanse 

incluír os honorarios dos profesionais, o custe de redacción de proxectos, informes técnicos e certificados 

necesarios, así como os gastos derivados da tramitación administrativa, sempre que todos eles estean 

debidamente xustificados. Ditas actuacións extenderánse exclusivamente, ó área de rehabilitación do Recinto 

Histórico de Lugo, declarada o 13 de marzo de 1998, coincidente no se contorno con ámbito do PEPRI. 

As vivendas rehabilitadas obxecto dos distintos tipos de actuacións subvencionadas a través das presentes 

bases destinaránse a residencia habitual e permanente do propietario ou o aluguer. 

Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actuación 

de rehabilitación subvencionada e se realicen con anterioridade á finalización do período de xustificación. 

Para poder optar a calquera actuación subvencionada é preciso que de xeito previo ó inicio da obra se realice 

a visita previa dun técnico de EVISLUSA que constatará o estado orixinal da vivenda ou edificio. 

As actuacións de rehabilitación axustaranse estritamente ó Plan Especial de Protección e Rehabilitación 

vixente, e cumprindo ademais e en todo caso as condicionantes arquitectónicas sinaladas no artigo 2 das Bases. 

Terceiro.- Bases reguladoras 

As Bases reguladoras desta Convocatoria, aprobadas o 29 de xuño de 2016, pola Xunta de Goberno Local do 

Concello de Lugo, atópanse publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo nº 156 de 8 de xullo de 2016. 

Cuarto.- Importe 

A contía máxima das axudas determinarase atendendo ó coste subvencionable da actuación, que incluirá, no 

seu caso, os costes desglosados segundo os tipos de actuacións subvencionables establecidos no artigo 26 do 

Real Decreto 233/2013 e non poderá exceder do 35% do coste subvencionable da actuación. 

A contía máxima das axudas calcularase nos termos sinalados no artigo 29 do Real Decreto 233/2013, de 5 

de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de viviendas, a rehabilitación edificatoria, e a 

rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016. 

Para as axudas convocadas establecese unha contía máxima de 137.989,61,-euros, sendo dita aportación a 

que corresponde ó Ministerio de Fomento, existindo, conforme Certificación da Tesoureira Municipal de data de 

13 de xuño de 2016, RC ref 51944/2016 por dito importe na aplicación orzamentaria 15220.78900 do vixente 

orzamento municipal, CP 15XX00055. CIC 51945/16. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 

As solicitudes, acompañadas da documentación esixida, presentaranse  no modelo oficial que figura como 

Anexo 1 das Bases. 

Os interesados poderan presentarlas, a través do Rexistro xeral municipal (Ronda da Muralla nº 197), nas 

Oficinas de EVISLUSA (Rúa Quiroga Ballesteros, s/n, Edificio Municipal Uxío Novoneira 3º andar, dereita) ou por 

calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e do 

procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. 
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O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles dende o día siguiente ó da publicación do 

presente extracto no Boletin Oficial de Provincia unha vez remitido da Base Nacional de Datos de Subvenciónes, 

de conformidade co previsto nos Arts 17.3b) e 20.8a) da Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións. 

Se do número de solicitudes admitidas resultara que a cantidade total concedida fora inferior á consignada, o 

sobrante poderá destinarse a financiar posteriores solicitudes presentadas fóra de prazo que reúnan os 

requisitos, en todo caso a data límite de presentación solicitudes será o 31 de agosto de 2016. 

Os formularios para a solicitude e demais datos necesarios figuran publicados no BOP da provincia nº 156 de 

8 de xullo de 2016. 

Sexto.- Documentación e criterios de valoración 

Documentación 

A solicitude de axudas presentaráse no modelo oficial (ANEXO I) acompañada da seguinte documentación en 

orixinal e/ou copia compulsada, por duplicado exemplar: 

A.- Documentación acreditativa de identificación do solicitante e titularidade da edificación: 

Se o promotor é unha persoa física; 

DNI/NIF do/a solicitante e/ou propietarios/as que asine a solicitude e, de ser o caso, documentación 

acreditativa da representación da persoa en nome de cal actúe. 

Fotocopia do documento que acredite a titularidade do edificio por parte do promotor da actuación. Poderá 

achegarse certificado ou nota simple do rexistro da propiedade, ou ben documentación acreditativa do feito, 

acto ou negocio xurídico que demostre a adquisición da titularidade do inmoble. Os documentos poden ser de 

natureza pública (escritura pública) ou privada, sempre que conste de xeito fidedigno a realidade da súa data, 

dos intervintes e, de ser o caso, de todos os requisitos que refire o artigo 1261 do Código Civil. 

No caso de que o solicitante sexa o arrendatario; documento acreditativo da titularidade das vivendas por 

parte do/da(s) solicitante(s) ou contrato de arrendamento e autorización do/a propietario/a do inmoble para 

realizar as obras. 

Se o promotor é unha persoa xurídica; 

Documento acreditativo da constitución da sociedade. 

Fotocopia do documento que acredite a titularidade do edificio por parte do promotor da actuación. Poderá 

achegarse certificado ou nota simple do rexistro da propiedade, ou ben documentación acreditativa do feito, 

acto ou negocio xurídico que demostre a adquisición da titularidade do inmoble. Os documentos poden ser de 

natureza pública (escritura pública) ou privada, sempre que conste de xeito fidedigno a realidade da súa data, 

dos intervintes e, de ser o caso, de todos os requisitos que refire o artigo 1261 do Código Civil. 

B.- Memoria adaptada á seguinte estrutura: 

a) Descrición do tipo de actuación que se vai levar a cabo 

b) Presuposto de execución detallado por unidades de obra con medición e prezo (asinado polo contratista, 

promotor ou polo técnico competente, de ser o caso). 

c) Prazo máximo de execución das obras. 

d) Fotografías a cor da fachada do edificio e das zonas que se van rehabilitar. 

e) No caso de actuacións en elementos comúns do inmoble deberáse aportar a seguinte documentación; 

cuotas de participación de cada unha das vivendas sobre estes, acordo da comunidade de propietarios das obras 

a executar e Informe Técnico de Evaluación de Edificios (I.E.E), segundo o establecido na Disposición Transitoria 

Primeira, 1.b) da Lei 8/2013, do 26 de xuño, de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana e no artigo 

21 do Real Decreto 233/2013. 

C.- Se é o caso, proxecto de execución das obras asinado polo técnico competente. 

D.- Licenza municipal de obras, onde veña reflexado a totalidade das obras que se van a a subvencionar, 

independentemente de que existan outras obras non subvencionables. 

E.- Declaración xurada de que dedicará a vivenda a residencia habitual e permanente ou alugamento durante 

un prazo mínimo de 5 anos desde a finalización das obras (ANEXO III). 

F.- No caso de remodelación de edificios, declaración xurada de que o destino destes será para vivenda. 

(ANEXO III) 

G.- Declaración xurada das subvencións ou axudas solicitadas ou percibidas por parte doutras entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras para o financiamento da mesma actuación ou proxecto para o 

que se solicita subvención (ANEXO II). 
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H.- Certificacións de cada persoa propietaria de estar ao día coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, 

a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e a Administración Local, e 

de non estar incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria da Lei 38/2003, 

do 17 de decembro, xeral de subvencións, e da Lei 9/2007, do 13 de xuño. No suposto de que non se dispuxese 

deste documento no intre da presentación da solicitude de subvención, a certificación deberá de presentarse en 

todo caso antes da proposta de resolución de concesión da subvención, consonte ó disposto no artigo 11 da Lei 

9/2007 de Subvencións de Galicia. 

I.- Declaración responsable de non atoparse inhabilitado/a ou estar incurso/a en prohibición para acceder á 

condición de beneficiario de subvencións do Concello de Lugo, de conformidade co establecido no artigo 13 da 

Lei 38/2003, xeral de subvencións. (ANEXO II) 

J.- No caso de existir mais dun propietario/a, autorización deles a un dos propietarios para a xestión, 

tramitación e cobro da subvención. 

K.- Outros documentos que, se é o caso, resulten necesarios como complemento da documentación anterior. 

L.- Declaración responsable da composición da unidade familiar e autorización a EVISLUSA para a obtención 

do certificado de empaodramento. (ANEXO III Bis). 

M.- Certificado de ingresos do IRPF de toda a unidade familiar ou certificado da correspondente Delegación 

ou Administración de Facenda de non ter obriga de presentala. 

A Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A. (EVISLUSA), será a encargada da tramitación dos 

expedientes, comprobará que estes reúnen todos os requisitos recollidos nas presentes bases e fará as 

propostas de resolución provisional e definitiva que procedan en cada solicitude. 

Criterios de valoración y distribución de las subvenciones 

A concesión de subvencións, a través desta convocatoria será en rexime de concorrencia competitiva, 

conforme ós criterios de selección dispostos no artigo 3 da convocatoria. 

Para a concesión das axudas económicas obxecto das presentes bases, terán preferencia: 

a) En primeiro lugar os edificios catalogados sobre os non-catalogados, segundo a seguinte orde: 

.-Edificios catalogados: Primeiramente terán prioridade os situados na zona do “Burgo Medieval”, seguidos 

dos situados na zona do “Ensanche Decimonónico”, e no último lugar os situados na zona do “Ensanche Recente” 

.-Edificios non catalogados: Utilizarase o mesmo criterio que no apartado anterior. 

.-En canto os edificios de fora de ordenación irán no último lugar de preferencia. 

b)Unha vez seleccionados os expedientes segundo a orde de catalogación, procedérase a facer unha segunda 

selección segundo o tipo de actuación a realizar ó tratarse dun ámbito que conta cun plan especial de 

conservación, protección e rehabilitación, dándolle prioridade con carácter xeral as obras que afecten a 

actuacións nos elementos comúns do edificio terán prioridade sobre aquelas obras que afecten a intervencións 

no interior da vivenda. Polo que en todo momento será obrigatorio o acordo da comunidade de propietarios para 

a realización das obras. 

1.-Dentro das intervencións que afectan os elementos comúns do edificio darase prioridade as seguintes 

obras, as cales se pasan a describir a continuación: 

Serán sempre prioritarias aquelas obras que afecten á envolvente da edificación, co fin de emendar as 

posibles patoloxías na edificación producidas pola filtración de auga, así como a existencia de humidades 

producidas por diferentes causas. 

Mellora do illamento térmico da edificación, xa sexa, benen fachadas, cubertas, terrazas, etc.. encamiñados a 

reducir o consumo de enerxía e a emisión de CO2 á atmosfera. 

Obras destinadas á mellora da seguridade e solidez estrutural da edificación. 

Aquelas obras que afecten á mellora de accesibilidade na edificación, mediante a supresión de barreiras 

arquitectónica no interior do mesmo, a instalación de ascensores, elevadores, ramplas, etc.. 

Aquelas obras de mellora das instalacións xerais da edificación para adecualas á normativa vixente, tendo 

preferencia aquelas que produzan unha mellora no aforro enerxético mediante a implantación de enerxías 

renovables, así como todas aquelas outras destinadas a reducir a demanda enerxética e reducir as emisións de 

gasescontaminantes. 

Obras de mantemento e conservación que afecta á envolvente estética do edificio. 

2.-  Para aquelas intervencións que afecten ó interior das vivendas darase prioridade as seguintes 

intervencións: 
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Mellora nas condiciones de habitabilidade das vivendas. Serán aquelas obras que afecten á distribución 

interior do inmoble, substitución das carpinterías exteriores, así como a mellora das condiciones de ventilación e 

iluminación das estancias interiores que conforman a vivenda. 

Aquelas obras onde se vaia producir unha mellora nas condiciones de accesibilidade no interior da vivenda. 

Obras que afectan as instalacións interiores para adecualas á normativa vixente, tendo preferencia aquelas 

onde se produza unha redución no consumo de auga o enerxía, ben mediante a aplicación de novas tecnoloxías 

o o uso de enerxías renovables. 

Aquelas intervencións de mantemento da vivenda, derivadas de patoloxías que son orixinadas tanto nos 

elementos construtivos que forman parte dos elementos comúns do edificio, como aquelas producidas polos 

outros elementos privativos. 

En caso de atoparnos con solicitudes que teñan características iguais segundo o sinalado nos parágrafos 

anteriores, utilizaráse a prioridade establecida na recepción da solicitude nos rexistros oficiais das diferentes 

administracións. 

Setimo.- Prazo de resolución e notificación 

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de tres (3) 

meses, contados a partir do día seguinte ó do remate para a presentación de solicitudes no Concello (artigo 17). 

O vencemento do prazo máximo sen terse notificada a resolución, lexitima os interesados para entender 

desestimada por silencio administrativo a solicitude da concesión da axuda. 

EVISLUSA remitiralle ó Instituto Galego de Vivenda e Solo os certificados e os expedientes das resolucións 

favorables que se diten, para que este emita a correspondente cualificación provisional e o que considere 

oportuno. 

Notificaráse a resolución a cada un dos interesados, así como se procederá á publicación da notificación de 

ditas resolución  no taboleiro de edictos do Excmo Concello de Lugo, que substituirá, de ser o caso, o trámite da 

notificación de acordo cos artigos 59 e 60 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de 

xaneiro. Ademais o Concello deberá facilitar a información procedemente á Base de Datos Nacional de 

Subvencións (BDNS). 

Oitavo.- Prazo de execución das Obras 

Unha vez concedida a subvención o beneficiario da subvención presentará ante a Empresa Municipal de 

Vivenda e Solo de Lugo S.A. (EVISLUSA) o manifesto de aceptación desta e de compromiso de execución das 

obras conforme o presuposto de execución material que foi obxecto da cualificación provisional, así como o 

compromiso de sufragar e colocar o cartel exterior, coa imaxe corporativa do plan de vivenda, do Ministerio de 

Vivienda, da Xunta de Galicia (IGVS) e do Concello de Lugo, segundo o modelo establecido, durante a execución 

das obras. (ANEXO IV). 

As obras deberán executarse no prazo máximo establecido na cualificación provisional das axudas, é en todo 

caso deberán estar rematadas antes do 30 de novembro do 2016. 

Será causa de denegación/revocación da cualificación definitiva a non execución das actuacións ou a súa 

execución fora de plazo así como o incumprimento por parte da persona promotora de calquera requisito para 

obter a condición de persona beneficiaria. 

Xustificación do gasto 

Finalizadas as obras, os beneficiarios deberán comunicarlle á Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo 

S.A. (EVISLUSA) no prazo dun (1) mes, o remate destas, mediante a presentación de modelo normalizado (ANEXO 

V e VI) acompañado da documentación final de obra que consta nel: 

• Declaración do conxunto de axudas solicitadas e recibidas. 

• Certificación bancaria do número de conta ó seu nome. 

• Certificados de estar ó corrente das obrigas fiscais co Concello de Lugo, de non ter débedas coa Seguridade 

Social e de estar ó corrente nas obrigas tributarias coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e do 

Estado. 

• Facturas polo importe das obras, que reunirán en todo o caso os seguintes requisitos: nome da persoa 

beneficiaria que figure na cualificación provisional, razón social, enderezo e NIF de quen emite a factura, IVE 

desagregado, nome, enderezo, NIF do pagador titular da cualificación provisional e forma de pago. Deberá 

quedar claramente descrito o produto vendido ou o servizo prestado. 

• Xustificantes bancarios do pagamento das referidas facturas. 

• Licenza de obras, que deberá de axustarse ás actuacións executadas, así como as que foron obxecto da 

cualificación provisional. 



16 Núm. 179 – Viernes, 5 de Agosto de 2016 B.O.P de Lugo 

 

• Certificado final de obra asinado por técnico competente, no caso de execución de obras maiores 

• Licenza de primeira utilización, nas obras nas que sexa necesaria a presentación do certificado final de 

obra. 

• Fotografías en cor (por duplicado) da fachada do edificio, coa inclusión do cartel exterior coa imaxe 

corporativa do Plan de Vivenda e do Ministerio de Vivienda, da Consellería de Vivenda e Solo e do Concello e das 

zonas que se rehabilitaron. 

Os documentos presentados haberán de ser validados e selados pola empresa municipal xestora do 

expediente administrativo cun selo existente para o efecto, no que conste que a factura ou documento se aplica 

á xustificación da subvención en concreto. Os documentos serán orixinais e, se se presentan fotocopias, 

deberán de ser compulsadas pola empresa xestora, de conformidade có que se estableza nas bases de 

execución do presuposto. 

Cando cumpra a documentación, EVISLUSA trasladaralle ó Instituto Galego de Vivenda e Solo a certificación 

da resolución que aproba a “certificación de obra executada”, para os efectos de que esta proceda, de selo o 

caso, a conceder a cualificación definitiva, así como o ingreso, en conta bancaria municipal, do importe da 

subvención comprometida, ou a que resulte finalmente segundo o procedemento tramitado. 

Noveno.- Aboamento 

Unha vez acadada a correspondente cualificación definitiva e acreditado o cumprimento das condicións 

indicadas na aprobación provisional, formularase a proposta definitiva de resolución. 

O expediente remitiráselle á Intervención Xeral do Concello de Lugo para os efectos de que se proceda á súa 

fiscalización previa á adopción da resolución polo órgano competente, e procederáse ó pagamento da axuda 

concedida, tras a presentación por parte do beneficiario dunha declaración complementaria da relación de 

subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou privadas, así como por algunha das súas 

entidades, nacionais ou estranxeiras para o mesmo fin ou, se é o caso, a declaración de que non obtivo outras 

subvencións para a mesma finalidade, todo isto en cumprimento da base 18ª de execución do Presuposto Xeral 

do Concello de Lugo. 

Décima.-Normativa de aplicación 

Esta convocatoria réxese polas súas Bases, e para o non previsto nas mesmas será de aplicación a Lei 

38/2003, do 17 de novembro,  xeral de subvencións, a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, o 

Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

Xeral de Subvencións, o Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 

13 de xuño e  a Ordenanza xeral municipal reguladora da concesión de subvencións publicada no BOP do 18 de 

maio de 2005, as bases de execución do presuposto municipal e demais normativa legal de aplicación. 

Décimo primeira.- Publicidade 

As bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20 da Lei deSubvencións 

de Galicia, publicarase conforme ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei38/2003, de 17 de 

novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei19/2013, de 9 de decembro, de 

Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publicarase, unha vez aprobadas, a convocatoria e 

bases reguladoras da convocatoria de “subvencións para a rexeneración e renovación urbana no Area de 

rehabilitación do casco histórico de Lugo-Fase 14; Anualidade 2016” en: 

• A convocatoria, na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), no portal de transparencia e na páxina 

web no Concello de Lugo (www.lugo.gal), conforme ao art. 14.1 da LSG, sendo a publicación do extracto enviado 

pola BDNS e que se realice no Boletín Oficial da Provincia a que determinará o inicio do prazo de 20 días hábiles 

para a presentación de solicitudes. 

• As bases reguladoras, no BOP, no taboleiro de edictos e na páxina web do Concello de Lugo ( 

www.lugo.gal)  

As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa publicación con indicación segundo cada caso, da 

convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e 

finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou proxecto subvencionados. 

Lugo, 27 de Xullo de 2016.- Tenente de Alcalde-delegado da área de desenvolvemento sostible e personal, 

Xosé Daniel Piñeiro Villares    

R. 2332 

 

 

 

 




