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ENTIDADES COLABORADORAS PÚBLICAS 

 
 

 
 

 

Xunta de Galicia:  PR945C - Subvenciones a clubs, sociedades anónimas deportivas y secciones deportivas para el 

desarrollo de actividades deportivas y para la implementación de medidas de seguridad como consecuencia de la 

COVID-19. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=PR945C 

 

 

 
 

 

Concello de Oleiros: O obxecto desta convocatoria é a promoción e impulso de actividades culturais, educativas, 

deportivas e xuvenís, coa finalidade de fomentar un uso activo e creativo do ocio, contribuir á conciliación da vida 

familiar, promover a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións da cultura popular galega, así como 

apoiar ás entidades sen fins de lucro na realización de actividades deportivas, con atención especial ás entidades 

que desenvolvan e potencien as súas actividades deportivas nas categorías inferiores ou de base. 

 

O Concello poderá excluir da concesión calquera actividade que considere que non serve ás finalidades sinaladas, 

así como as que promovan, faciliten ou permitan a discriminación de calquera tipo (étnica, social, sexual, 

ideolóxica, lingüística, etc.) ou sexan incompatibles cos valores de igualdade, libre desenvolvemento da 

personalidade, laicidade e protección ao medio ambiente. 

 

Quedan excluídas desta convocatoria os eventos relacionados coa caza, coa pesca ou actividades a motor. 

 

As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que puideran obter as entidades 

beneficiarias doutras administracións públicas, sempre e cando o importe total do conxunto das mesmas non 

supere o custe da actividade ou investimento subvencionado. 

https://sede.oleiros.org/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_197_9.pdf 
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Deputación da Coruña: A Deputación Provincial da Coruña, según resolución Nº 2020/30701, publicada no BOP da 

Coruña con data 15 de Outubro do 2020, acordou otorgar a nosa Agrupación, a cantidade de 2.400 euros, en 

concepto de financiamiento dos equipos federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2020. 
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