XII. Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención concedida
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais normativa de
desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da entidade beneficiaria seranlles remitidos á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva
finalidade prevista no devandito precepto.
2. Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore
ao Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a concesión da
subvención á entidade beneficiaria será publicada no BOP da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de convenios que depende da
Deputación.
XIII. Vixencia do convenio, prórroga ou modificación
1. O presente convenio de colaboración terá efectos dende a súa sinatura e conservará a súa vixencia ata o 1 de
novembro de 2020. Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes e ao
cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria.
2. No caso de que a entidade beneficiaria non poida ter finalizadas a subministración e presentada a xustificación antes
do citado prazo, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, e achegar coa solicitude un novo
programa de traballo asinado pola dirección da obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito
adecuado e suficiente para o pagamento do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado.
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder anualmente a ampliación de prazo de execución, que en
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2022; todo iso, igualmente condicionado á existencia de crédito
adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o prazo
de vixencia ou, no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentase a xustificación,
a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria para que presente a documentación no prazo improrrogable de 15
días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do
dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no seu caso, do anticipo
percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as partes e após dos informes da unidade xestora, da Secretaría e da
Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o
convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por acordo
plenario.
XIV. Natureza, interpretación e xurisdición competente

CONCELLO DE LAXE

Número 15 / 2019

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE LAXE
PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA ALUMEADO EXTERIOR EN
RÚAS ROSALÍA DE CASTRO, VILA AMPARO E OUTRAS
Na Coruña, 7 de marzo de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, D. Valentín González Formoso, Presidente da Deputación Provincial da Coruña .

E doutra parte, D. Ricardo Facal Castiñeira en nome e representación do Concello de Laxe, por delegación da Alcaldía (Resolución
núm. 759/2018)
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, estanlles atribuídas.

MANIFESTAN
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Laxe ambas as partes

ACORDAN
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas:
I. Obxecto

1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na interpretación das súas
cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, do 18 de novembro, xeral de subvencións e na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Supletoriamente, aplicaráselle a lexislación de contratos do sector
público.
2. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a distribución de competencias
prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que
poidan xurdir como consecuencia do presente convenio.
3. Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario na sesión ordinaria de 1 de marzo de 2019
E en proba de conformidade asínano por cuadriplicado exemplar no lugar e data indicados no encabezamento.
O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA,

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACÍON

EN REPRESENTACIÓN DO CONCELLO DE LAXE, POR DELEGACIÓN DA
ALCALDÍA

1. O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación da Coruña e o Concello
de Laxe, con CIF P1504100G para o financiamento das obras de “Mellora da eficiencia enerxética alumeado exterior en
rúas Rosalía de Castro, Vila Amparo e outras”, tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución
redactado polo enxeñeiro técnico industrial Martín Lema Pose.
2. A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora da obra, achega ao expediente un exemplar do proxecto, no
que consta a súa aprobación polo órgano competente, así como a certificación de que conta con todas as autorizacións
administrativas preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras. O dito proxecto foi
supervisado polos Servizos Técnicos da Deputación e conta con informe favorable.
3. A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle, así como en todos os documentos que
incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 123 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público e a súa
normativa de desenvolvemento, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada e dentro do período de vixencia do
convenio, a entidade beneficiaria comprométese a destinala ao uso público para o cal está prevista.
II. Orzamento de execución das obras

Asdo.: Valentín González Formoso
Asdo.: Ricardo Facal Castiñeira

O SECRETARIO XERAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo. José Luis Almau Supervía

O orzamento total da execución da contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao que se fai referencia na cláusula
anterior, detállase na seguinte táboa:
Orzamento execución material
Gastos Xerais (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVE (21 %)
Orzamento da contrata

86.811,59 €
11.285,50 €
5.208,70 €
21.694,21 €
125.000,00 €

III. Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen para a mesma finalidade
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento da subministración, tal como se define na cláusula anterior, cunha
achega máxima de 100.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de 80,00000 %. A contía restante, ata conseguir o

importe total do orzamento da contrata, estará financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, sempre e
cando acredite a entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal que se perciba, dende a finalización do
prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento.

2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na cláusula II, a Deputación só achegará o
importe que represente o 80,00000 %, da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada
resultase inferior ao 75 % do orzamento previsto na cláusula II, entenderase que a finalidade básica da subvención non
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento.

4. Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60 % no prazo máximo dun mes dende a recepción
dos fondos que constitúen o segundo pagamento.

3. A Deputación Provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de execución das obras e, por
tanto, non serán subvencionables os gastos de redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de
licenzas, honorarios por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade etc. Tampouco se
financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, implantacións ou liquidacións da obra.

1.-A subministración que é obxecto de financiamento provincial, tal como está descrito na cláusula I, deberá estar
finalizado e presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0430/1651/76201 do
orzamento provincial para o ano 2019. Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa
aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, públicas ou privadas, que
a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial,
non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.

VII. Termo para a finalización do investimento e prazo de xustificación

2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da lei de subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de
xullo), transcorrido este prazo sen que se recibise ningunha xustificación, a unidade xestora remitiralle
un
requirimento entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días.
3. A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da subvención e demais
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable respecto diso, tal e como se indica na cláusula
XIII. Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da sanción que, de
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na base 56.6ª das de execución do orzamento da Deputación, lle
poida corresponder.
VIII. Cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social e a súa acreditación

6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto efectivamente xustificado,
minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV. Contratación e execución
1. Na condición de promotor, corresponderalle á entidade beneficiaria o outorgamento do contrato de execución das
obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula I.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa actuación ao disposto na lexislación de
contratos do sector público.
3. Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller o concepto de “melloras”.
4. No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así
como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado e achegar con el os
informes emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V. Publicidade do financiamento provincial
1. Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a entidade beneficiaria estará obrigada a colocar un
cartel que sexa visible polo menos a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figuren o
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida.
2. Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe constancia da data de inauguración
da obra e do financiamento provincial. O texto estará redactado en galego.
VI. Xustificación necesaria para recibir a achega provincial
1. Coa posibilidade prevista na base 58.2 b) das de execución do orzamento para o ano 2019, ata o 40  da achega da
Deputación ten carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primeiro pagamento a favor da entidade
beneficiaria pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da
subminsitración unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación:
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de subministración, na que figuren polo menos os seguintes
datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de execución
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o disposto na cláusula VIII
- Declaración de outras axudas ou subvención solicitadas uo concedidas para a mesma finalidade
- Acreditación da colocación da publicidade da deputación mediante a remisión de fotografías debidamente dilixenciadas
pola dirección.
2.- Formalizado en documento público o contrato, procederase ao abono do 60 por cento restante, unha vez que se
presente ou conste na Deputación Provincial a seguinte documentación (en orixinal ou copia cotexada):
- Certificación acreditativa do pagamento do ben.
- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da entidade beneficiaria, facendo constar nos
correspondentes asentos que o ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo
menos durante un prazo de cinco anos.
- Deberá acreditar o pagamento efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pagamento prepagable
- Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo máximo dun mes dende a recepción
dos fondos que constitúen o segundo pagamento
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira
indicada pola entidade beneficiaria na documentación achegada. E, de transcorreren máis de catro meses dende a
idónea e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen cobrar o importe que lle corresponda, a entidade

1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, primeiro con carácter previo á sinatura deste convenio e, logo, con
carácter previo ao pagamento da subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa
Comunidade Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A entidade beneficiaria autoriza
á Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes certificados.
2. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial determinaraa esta de oficio.
IX. Destino e manexo dos fondos recibidos
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar acreditado
documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito ou crédito, cheque nominativo ou
calquera outro medio que deixe constancia da data de pagamento e da identidade do perceptor.
X. Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo
1. Conforme ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do17 de novembro, xeral de subvencións, e nos
artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser
escollida pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de
colaboración.
2. Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, a entidade
beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou,
no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contable
que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI. Reintegro, infraccións e sancións
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de colaboración poderá implicar a obriga de
reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como o pagamento dos xuros de mora que se perciban dende o día
no que se realizou o pagamento ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de
reintegro iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (Real Decreto 887/2006, do 21 de
xullo), para o que se lle dará en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das infraccións tipificadas na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e seralle de aplicación o
cadro de sancións previstas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento da Deputación.
3. De conformidade co disposto na base 56.6 das de execución do orzamento da Deputación, de se producir o atraso no
prazo de xustificación e non exceder dun mes, a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do
importe da subvención outorgada co límite de 75 €. De exceder dun mes e non chegar a tres, a sanción imporase no
seu grao medio e será do 20  do importe da subvención outorgada co límite de 400 €. E, de a extemporaneidade da
xustificación exceder de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30  do importe da
subvención, sen que poida superar o importe de 900 €.
4. De se producir o atraso no pagamento á persoa adxudicataria ou a terceiros que realizaron o obxecto do convenio,
liquidarase o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o prazo indicado na cláusula VII.3 e a data do
pagamento efectivo ao terceiro.

