Número 52 /2021
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O COFINANCIAMENTO DO BONO
TURISTICO DA XUNTA DE GALICIA

Na Coruña, a 14 de xuño de 2021

REUNIDOS
Por unha parte, D. Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente primeiro e conselleiro
de Presidencia, Xustiza e Turismo, en representación da Axencia de Turismo de
Galicia (CIF Q1500394J), en calidade de presidente, segundo se establece na
Disposición adicional novena do Decreto 130/2020, do 17 de setembro (DOG núm.
190, do 18 de setembro), e de conformidade coa atribución do artigo 15.2.c) dos
estatutos da Axencia Turismo de Galicia, aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de
setembro (DOG núm. 193, do 9 de outubro).
Doutra parte D. Valentín González Formoso, presidente da Deputación provincial da
Coruña , (CIF P1500000C), que actúa en nome e representación daquela, en virtude
das atribucións que lle confire o artigo 106da Lei 5/1997, do 22 de xullo de
administración local de Galicia e concordantes da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das Bases de Réxime Local.
Interveñen en función dos seus respectivos cargos en exercicio das facultades que,
para convir en nome das entidades que representan, teñen conferidas

EXPOÑEN

Primeiro.- Que a Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o disposto no artigo
27.21 do Estatuto de autonomía de Galicia, ten competencia exclusiva en materia
para a promoción e ordenación do turismo.
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Segundo.- Que a Axencia Turismo de Galicia, segundo o Decreto 196/2012, do 27 de
setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus
estatutos, ten como obxectivo, impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica
en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro
da comunidade.
Para lograr esta finalidade a Axencia Turismo de Galicia, acomete no ámbito das súas
competencias, un decidido apoio á promoción e fomento do sector turístico de
Galicia a través daquelas accións que lle permiten acadar os seus obxectivos

Terceiro.- Que entre as competencias que, no relativo ás relacións coas entidades
locais galegas, corresponden á Xunta de Galicia, de acordo co disposto nos artigos
194 y 195 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, está a de
cooperación e colaboración, podéndose levar a cabo mediante a subscrición de
convenios

Cuarto.- Que, de acordo co artigo 6 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, do Turismo de
Galicia, corresponde ás entidades locais supramunicipais, sen prexuízo das
competencias establecidas pola lexislación de réxime local, a promoción dos recursos
turísticos que se determinen dentro do seu ámbito territorial, en coordinación con
todos os entes locais afectados e a Administración autonómica.

Quinto.- Que o Programa Bono Turístico trata de estimular a demanda turística
interna en Galicia, que se instrumenta coa materialización dun bono vinculado á
adquisición de servizos e prestacións turísticas en Galicia en calquera dos
establecementos que se sumen ao programa. O bono é una tarxeta de prepagamento
que se entregará ás persoas beneficiarias que voluntariamente o soliciten e se
cargará dunha soa vez coa contía que se determine nas bases reguladoras da axuda.
Poderá ser empregado nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de
viaxes, así como nos seus servizos asociados, que se adhiran ao programa a través da
correspondente convocatoria.
As achegas doutras administracións publicas, como é o caso da Deputación provincial
da Coruña, permite que o programa expanda o seu efecto sobre o sector da
hostalaría, logrando así una optimización dos recursos públicos destinados ao sector.
En consecuencia, as partes acordan subscribir o presente convenio con suxeición ás
seguintes
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CLÁUSULAS
Primeira.- Obxecto do convenio.
Constitúe o obxecto deste convenio establecer o marco da colaboración entre as
partes asinantes para o cofinanciamento do programa Bono Turístico no ano 2021.
As actuacións obxecto deste convenio executaranse por parte da Axencia de Turismo
de Galicia mediante a publicación e resolución dunha convocatoria publica de
concorrencia non competitiva pola que se estableza o procedemento de concesión
da tarxeta Bono turístico para o ano 2021.

Segunda.- Orzamento e operativa da colaboración.
O importe total do proxecto estímase en dous millóns trescentos mil euros
(2.300.000,00 €), coa seguinte distribución:


A Axencia de Turismo de Galicia, dous millóns de euros (2.000.000 €) con cargo á
aplicación orzamentaria 05.A2.761A.480.0, código de proxecto 2020 00001.



A Deputación provincial da Coruña, trescentos mil euros (300.000 €) con cargo á
aplicación orzamentaria 0510/4321/45101. Tendo en conta que a poboación da
provincia é en torno a un 41,50 % da poboación de Galicia, a Deputación financia
coa súa achega o 31,43 % do gasto previsto para aos beneficiarios potenciais da
provincia da Coruña.

Os fondos comprometidos pola Deputación provincial da Coruña xerarán crédito na
antedita aplicación orzamentaria.
Estes fondos comprometidos pola Deputación provincial da Coruña ingresaranse,
unha vez asinado este convenio, no Tesouro Público da Xunta de Galicia na súa conta
operativa aberta na entidade ABanca (Conta nº: ES96 2080 0388 2731 1000 2484), no
concepto de: Colaboración financeira coa Axencia de Turismo de Galicia para o
cofinanciamento do programa Bono Turístico no ano 2021, no marco do convenio
asinado o 16/03/2021.
Coa achega da Axencia de Turismo de Galicia, da Deputación provincial da Coruña e
doutras achegas que no seu caso puideran incrementar a dotación do programa, a
Axencia de Turismo de Galicia convocará o procedemento de concesión da tarxeta
Bono turístico para o ano 2021.
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Rematado o programa, a Axencia de Turismo de Galicia remitirá certificación da total
realización da mesma e de que os fondos se destinaron ao financiamento das accións
descritas neste convenio.

Terceira.- Compromiso das partes.
A Axencia Turismo de Galicia comprométese á realización dunha convocatoria publica
de concorrencia non competitiva pola que se estableza o procedemento de
concesión da tarxeta Bono turístico para o ano 2021.
Así mesmo, a Axencia Turismo de Galicia comprométese a incorporar no deseño do
tarxeta, que en todo caso se axustará ás normas que para este tipo de tarxetas teñan
establecidas tanto a entidade bancaria como os sistemas de medios de pago
asociados, tanto o símbolo e logotipo que conforman a imaxe corporativa
institucional do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
como o símbolo e logotipo da identidade corporativa institucional da Deputación
Provincial da Coruña.
A Deputación Provincial da Coruña comprometese ao cofinanciamento do programa
Bono Turístico no ano 2021 de acordo co establecido na cláusula segunda.

Cuarta.- Inexistencia de relación laboral.
A subscrición do presente convenio non implicará relación laboral ou de calquera
outra natureza entre a Axencia Turismo de Galicia, e as persoas ou profesionais que
desenvolvan as accións que constitúen o obxecto do mesmo, de xeito que non se lle
poderá esixir responsabilidade algunha directa nin subsidiaria por actos ou feitos
acaecidos no desenvolvemento deste.

Quinta.- Comisión de seguimento.
Para o seguimento do convenio e da súa execución así como para propoñer solucións
aos conflitos que poidan xurdir na aplicación e interpretación das cláusulas do
convenio constituirase unha comisión de seguimento que estará integrada por un
representante designado por cada unha das partes asinantes e por un representante
da Axencia Turismo de Galicia.
A actuación da Comisión de Seguimento axustarase ao establecido nos preceptos
básicos da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e na
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Lei 16/2010, de 17 decembro, de organización e funcionamento da administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Sexta.- Modificación do convenio.
As modificacións do convenio adoptaranse por acordo expreso e escrito das partes
asinantes, e de acordo cos trámites que esixa a normativa vixente.

Sétima.- Causas de resolución.
Serán causas de resolución deste convenio:
-

O incumprimento do seu obxecto.

-

O incumprimento total ou parcial de calquera das cláusulas que nel se establecen.

-

O transcurso do tempo fixado sen que se executen e/ou xustifiquen as actuacións
obxecto da subvención ou sen se ter acordado a súa prórroga.

-

O acordo unánime de todos os asinantes.

-

A decisión xudicial declarativa da nulidade do convenio.

-

Calquera outra causa prevista nas leis.

Oitava.- Natureza xurídica, réxime xurídico e xurisdición competente.
A este convenio seralle aplicable o réxime xurídico previsto nos artigos 47 a 53 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público , concibíndose como
un convenio de carácter administrativo que se rexe polas súas cláusulas e, no seu
defecto, aplicaránselles os principios establecidos na norma reguladora de contratos
do sector público, para resolver as lagoas e dúbidas que se puidesen presentar
As controversias derivadas da aplicación ou interpretación do presente convenio
serán resoltas en última instancia pola persoa titular da Dirección da Axencia Turismo
de Galicia, cuxas resolucións poñen fin a vía administrativa. Será competente a
xurisdición contencioso-administrativa para resolver na vía xurisdicional as citadas
controversias.
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Novena.- Publicidade e rexistro do convenio. Consentimento para a publicidade de
datos persoais que figuran no convenio.
En cumprimento do disposto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno as persoas asinantes do convenio manifestan o seu consentimento para que
os datos relacionados co obxecto do convenio poidan ser publicados no Portal de
Transparencia e Goberno Aberto e a Dirección da Axencia Turismo de Galicia remitirá
os datos necesarios para a publicidade do acordo nos rexistros públicos e informará
na súa páxina web oficial da subscrición cos seguintes datos básicos: identificación
das partes, data da sinatura, finalidade e período de vixencia. A sinatura do acordo
leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos e a referida
publicidade.
No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e
demais normativa de desenvolvemento, os datos do presente convenio serán
remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de
Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto. e
co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o previsto na
Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais.
Décima.- Protección de datos persoais.
As partes asinantes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos
persoais que puideran levarse a cabo en virtude do mesmo se realice con absoluto
respecto ás normas de seguridade e de conformidade co establecido no Regulamento
2016/179 (UE) Xeral de Protección de datos (en adiante, RXPD), na Lei Orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais (en adiante, LOPDGDD) e demais normativa concordante.
Os datos persoais das persoas físicas asinantes do Convenio serán tratados polos
asinantes unicamente para a adecuada formalización e desenvolvemento do mesmo
e en base ao disposto no artigo 6.1 b) do RXPD.
Décimo primeira.- Vixencia.
Este convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de
decembro de 2021.
Décimo segunda.- Notificación electrónica.
Segundo o artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, os colectivos que están
obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas administración
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públicas, e polo tanto, a recibir notificacións por canles electrónicas son: as persoas
xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, os colexios profesionais, os que
representen un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa
Administración e, os empregados das administracións públicas para os trámites que
realicen con elas por razón da súa condición de empregado público.
As notificacións realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de
Notificación Electrónica de Galicia Notifica.gal, (https://notifica.xunta.gal). Para poder
acceder a unha notificación electrónica, o interesado deberá contar cun certificado
electrónico asociado ao NIF que figure como destinatario da notificación (persoa
física ou xurídica). Así mesmo, o interesado pode autorizar a calquera outra persoa a
acceder ao contido das súas notificacións.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación de
data 28 de maio de 2021.
E en proba de conformidade de canto antecede, asinan este documento por
cuadriplicado exemplar o presente convenio no lugar e data indicados no
encabezamento.
Pola Axencia Turismo de Galicia

Pola Deputación Provincial da Coruña

Alfonso Rueda Valenzuela

Valentín González Formoso

O Secretario Xeral
da Deputación Provincial da Coruña

José Luis Almau Supervía
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