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Vilalba, 6 de abril do 2022.- A alcaldesa. Mª Elba Veleiro Fernández.
R. 0833

Anuncio
Convocatoria para a adxudicación das autorizacións administrativas de ocupación e explotación de espazos
de dominio público municipal durante a celebración do Festival de Música Independente de Vilalba FIV 2022.
Por Resolución da alcaldesa de Vilalba número 193 de 29 de marzo de 2022, son aprobadas as Bases que rexen
a convocatoria pública para as concesións demanais dos espazos de dominio público para instalacións de venda
de comidas e bebidas durante a celebración do FIV 2022.
Documentación e información facilitada polo Concello de Vilalba: a partir do día seguinte de publicación no BOP
de Lugo do presente anuncio, os interesados terán á súa disposición as Bases que rexen a convocatoria.
Lugar e forma de obtención de información da documentación: no taboleiro de anuncios do Concello de Vilalba e
na sede electrónica do Concello de Vilalba (https://vilalba.sedelectronica.es)
Presentación de proposicións: no Rexistro Xeral de do Concello de Vilalba ou ou sede electrónica, ou por correo
postal nas Oficinas de Correos
Prazo de presentación de proposicións: 2 días hábiles dende a publicación do presente anuncio
Prazo concesional: días 22, 23 e 24 de abril de 2022
Obxecto da concesión:

Os interesados poden presentar proposición a un único lote ou a todos os lotes que desexe ata un máximo dos 7
lotes.
Canon concesional:



Lote 2 (instalación venda de comida): 500,00 € por posto.

Documentación a presentar: sobre pechado con Anexo II debidamente cuberto e plano e fotografías da instalación,
montaxe e mobiliario
Referencia do expediente: 889/2022
O que sa fai público para xeral coñecemento.
En Vilalba, 12 de abril de 2022. S. Sª A alcaldesa
Vilalba, 12 de abril de 2022.- A alcaldesa, Mª Elba Veleiro Fernández.
R. 0883

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – GUITIRIZ
Anuncio
AXUDAS ARI O BURIZ E OS VILARES (1ª FASE)
BDNS (Identif.): 620100
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/620100)
Primeiro. Beneficiarios:
Persoas físicas ou xurídicas con nacionalidade española ou residencia legal en España que reúnan os requisitos
establecidos no artigo 7.2 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo e que asuman a responsabilidade da
execución integral da ARI delimitada pola actuación (ARI parroquias de Buriz e Vilares).
Non poderán ser beneficiarias persoas ou entidades que estén incursas nalgunha das causas previstas no artigo
13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e as axudas son incompatibles coas subvencións
procedentes do Programa de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas, do Programa de
fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas, do Programa
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- Lote 2: Instalación para venda de comidas os días 22 e 23 de abril de 2022 na Praza da Constitución. Con 7
postos.
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de fomento do parque de vivenda en alugamento e do Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e
persoas con discapacidade, do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo.
Segundo. Obxecto:
Axudas en concorrencia competitiva para actuacións previstas nos artigos 36.1; 36.2, 43 e 51 do Real decreto
106/2018, do 9 de marzo, para o Programa de fomento da mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en
vivendas, sempre que se acade unha redución da demanda enerxética, nos termos establecidos no artigo 4 da
convocatoria, así como da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas.
Tamén será subvencionable a execución de obras e/ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas
unifamiliares e nos edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos
comúns, co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente.
Terceiro. Bases reguladoras:
As bases reguladoras publícanse na sede electrónica https://concellodeguitiriz.sedeelectronica.es
Cuarto. Contía:
Subvención estatal:
Até o 40% do custo subvencionable da actuación (sen IVE)
Até o 75% do custo subvencionable da actuación se os ingresos da unidade de convivencia son inferiores a 3 veces
o IPREM
Até o 75% do custo subvencionable da actuación para mellora da accesibilidade onde vivan persoas con
discapacidade ou maiores de 65 anos
Actuación de rehabilitación de vivendas:

Até 8.000 euros por cada vivenda para actuacións de conservación, mellora na seguridade e na accesibilidade
Estas contías son incrementables nos casos de edificios de tipoloxía de residencia colectiva ou de vivendas
incluídas no catálogo do PXOM.
Subvención autonómica:
Até 4.000 euros por vivenda sen que poida exceder do 10% do orzamento protexido de rehabilitación da vivenda
ou do edificio.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación será de 2 meses a contar dende o seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria
destas bases no Boletín Oficial da Provincia.
Guitiriz, 7 de abril de 2022.- Alcaldesa, María Sol Morandeira Morandeira.
R. 0838

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – XOVE
Anuncio
EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2022-0282 DO 5 DE ABRIL DE 2022 POLA QUE SE APROBA A
CONVOCATORIA DOS PREMIOS DO CONCURSO LITERARIO E DE ARTES PLÁSTICAS DO DIA DAS LETRAS GALEGAS
DO ANO 2022
BDNS (Identif.): 619856
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de
Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/619856)
Primeiro. Beneficiarios, requisitos e prazo de presentación de solicitudes de participación.
Poderá participar no concurso e ser beneficiario destes premios calquer/a neno/a ou rapaz/rapaza empadroado/a
no Concello de Xove en idade escolar (desde preescolar ata 4º de ESO).
A documentación a presentar será a seguinte:
-Ficha de inscrición establecida ao efecto
A ficha de inscrición deberá presentarse, xunto co/s traballo/s a concursar na Biblioteca Municipal con data límite
9 de maio de 2022; se por cuestións de Covid a Biblioteca pechase ou estivese pechada, a inscrición realizaríase
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Até 12.000 euros por cada vivenda para actuacións de mellora da eficiencia enerxética

