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RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 30 DE SETEMBRO DE 2022 

*Declaración institucional en defensa da frota pesqueira galega fronte ao novo 
regulamento imposto pola Comisión Europea 

Información e actas  

1. Aprobación da acta da sesión anterior número 9/2022, do 9 de setembro.  

2. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 3 de setembro de 2022 
ata o 23 de setembro de 2022  

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística  

3. Aprobación da concesión de subvención nominativa a A Mesa pola Normalización 
Lingüística para financiar o proxecto A liña do galego 2022 e aprobación do 
correspondente convenio de colaboración  

Comisión de Deporte e Mocidade  

4. Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Federación Gallega de Fútbol para financiar a celebración dos partidos da Fase 
ascenso de Primera RFEF a Segunda División disputados en A Coruña e Ferrol no 
ano 2022.  

Comisión de Benestar Social e Educación  

5. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Universidade da Coruña para 
o Financiamento da Clínica xurídica "Xustiza social" e do correspondente convenio.  

6. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela para Financiar o reparto de alimentos na zona 
sur da provincia da Coruña, ano 2022 e do correspondente convenio.  

7. Aprobación do Regulamento de funcionamiento do Programa de Teleasistencia 
Domiciliaria da Deputación da Coruña.  

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais  

8. Aprobación da actualización de prezos da obra "Actualización Senda Peonil na DP 
7803 Santiago a Figueiras entre os PQ 0+000 ao 2+560 e Ramal inicial (Santiago de 
Compostela), incluído no Plan de Sendas Peonís 2018, terceira fase  

9. Aprobación do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, sétima fase integrado polo 
proxecto "Mellora da seguridade viaria na DP 3109 e 1705 (Culleredo)"  
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Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento  

10. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de COIRÓS polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Mellora da rede viaria nos núcleos rurais de 
Colantres e Coirós de Arriba  

11. Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de MUROS polo que se intrumente unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Mellora da área de lecer infantíl da Avenida 
de Castelao  

12. Aprobación dun convenio co concello de PADRÓN polo que se instrumente unha 
subvención nominativa para cofinanciar o proxecto de reurbanización exterior da 
parcela da antiga Casa da Azucarera  

13. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de PORTO DO SON polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Retellado e formación dunha 
rampa para mellorar as condicións de accesibilidade no Concello de Porto do Son  

14. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de VAL DO DUBRA polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para cofinanciar as Actuacións de mellora no entorno do CPI de Bembibre  

15. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de VIMIANZO polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Pavimentación no lugar do Porto de Cereixo.  

16. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de OROSO polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Instalación de paneis de sinalización urbana 
para o casco urbán de Sigüeiro  

17. Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e o Concello de SADA polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para cofinanciar as obras de Reforma interior de edificación existente 
(antiga escola de Carnoedo)  

18. Aprobación das instrucións para tramitar a revisión excepcional de prezos en 
contratos de obras da Deputación Provincial da Coruña adaptadas ao Real Decreto 
Lei 14/2022 de 1 de Agosto.  

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio 
Histórico e Cultural  

19. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora do firme 
en acceso a O Outeiro e outros", do Concello de Boimorto, incluído no Plan provincial 
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 
concellos) POS+2022, co código 2022.2000.0117.0, levantamento da condición á que 
quedou sometido e aprobación definitiva deste investimento  

20. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora e 
ampliación do saneamento no lugar de San Mamede", do Concello de Paderne, 
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incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación as obras e servizos de 
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior 
achega provincial co código 2019.2001.0534.0  

21. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora da 
envolvente do pavillón cuberto do colexio CEP Xosé Mª Brea Segade de Taragoña", 
do Concello de Rianxo, incluído na segunda fase do Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 
1/2019 por maior achega provincial, co código 2019.2001.0736.0  

22. Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o Concello de Boiro polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento do proxecto "Rehabilitación da Capela do Pazo de Goiáns"  

23. Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da 
Coruña e o concello de Ferrol polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para o cofinanciamento do proxecto "Campaña de apoio cidadán á candidatura a 
Patrimonio mundial: Cidade de Ferrol. Porto da Ilustración"  

24. Aprobación da prórroga da vixencia do convenio de colaboración entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Narón polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Rehabilitación do Muíño 
de Xuvia"  

25. Ratificación dos cambios aprobados no convenio de colaboración entre a Axencia 
Turismo de Galicia, e a Deputación provincial da Coruña para a execución do Plan de 
sustentabilidade turística en destino Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal no marco 
do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia, financiado pola Unión 
europea NextGenerationEU  

26. Ratificación dos cambios aprobados no convenio de colaboración entre a Axencia 
Turismo de Galicia, e a Deputación provincial da Coruña para a execución do Plan de 
sustentabilidade turística en destino Fragas do Eume no marco do Plan de 
Recuperación, Transformación e Resilencia, financiado pola Unión europea 
NextGenerationEU  

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior  

27. Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de pago a 
provedores (PMP) e da relación detallada das facturas pagadas pola Deputación 
provincial, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, correspondente a agosto de 
2022.  

28. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 4/2022 de 
aprobación polo Pleno.  

29. Dación de conta da liquidación provisional da recadación voluntaria do 1º 
semestre de 2022 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  

30. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º trimestre de 
2022 dos conceptos entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos 
tributarios.  
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31. Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º trimestre de 
2022 dos conceptos non entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos 
tributarios.  

32. Dación de conta da resolución de presidencia número 30938/2022 relativa a 
persoal eventual.  

33. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello da Capela 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

34. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Arzúa 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

35. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Bergondo respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

36. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Carnota 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

37. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Curtis 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

38. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Fisterra 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

39. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Lousame respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

40. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Muxía 
respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

41. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Ortigueira respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

42. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Pontedeume respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

43. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de Porto 
do Son respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da 
Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

44. Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Sobrado dos Monxes respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas 
Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  

45. Aprobación da aceptación da encomenda de xestión do Concello de Cee no 
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tocante ás tarefas técnicas de análise de riscos previstas no Plan Xeral de Prevención 
de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN 
PREMADECOR).  

46. Dación de conta do acordo de adhesión do Concello de Culleredo ao Plan Xeral 
de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da 
Coruña (PLAN PREMADECOR).  

 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIÓNS  

 Moción do Grupo Provincial PSdeG-PSOE sobre entidades bancarias e 
enerxéticas  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, 
en relación ao retraso na execución da A-54.  

 Moción que presenta O Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, 
para a adopción de medidas de seguridade vial na DP-0810.  
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Declaración institucional en defensa da frota pesqueira galega fronte ao novo 
regulamento imposto pola Comisión Europea 
 

A Deputación Provincial da Coruña declara o seu firme rexeitamento á arbitraria 
aprobación do regulamento dá UE 2022/1614 da Comisión Europea dá 15 de 
setembro de 2022, polo que se impón o peche ás artes de fondo, o próximo 9 de 
outubro en 87 zonas consideradas vulnerables en Irlanda e o golfo de Cádiz, e  que 
ten un enorme impacto económico no sector pesqueiro do noso país. 

A Deputación provincial da Coruña manifesta o seu apoio ao sector pesqueiro de artes 
de fondo e súmase ao manifesto asinado polo Consello Galego de Pesca. 

Con base no anterior esta corporación local insta: 

I: Ao Goberno Central a: 

1.- Que manteña o rexeitamento público aos ataques que o sector de arrastre de 
fondo está a sufrir por parte da Comisión Europea. 

2.- Que defenda a importancia deste sector no conxunto do sector pesqueiro e da 
economía marítima europea. 

3.- Que reitere ao comisario de Medio Ambiente que teña en conta as opinión do 
sector e os datos cuantitativos da súa representación sobre o total da frota pesqueira 
europea. 

 

Á Xunta de Galicia a: 

a.- Apoiar tanto o imprescindible recurso do Goberno de España diante da decisión da 
Comisión Europea de vetar á pesca de fondo, como todas aquelas medidas legais 
que adopten as empresas armadoras pola súa conta contra o regulamento citado. 

b.- Reitere ao Goberno de España a urxente necesidade de solicitar á Comisión 
Europea que rectifique e anule ou suspenda o novo Regulamento UE 2022/1614 da 
Comisión, do 15 de setembro de 2022, polo que se determinan as zonas de pesca en 
augas fondas e establécese unha lista de zonas nas que se coñece a existencia de 
ecosistemas mariños vulnerables ou a posibilidade de que existan, que entrará en 
vigor a comezos de outubro deste ano. 
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior número 9/2022, do 9 de setembro.  
 
Apróbase a acta da sesión anterior número 9/2022, do 9 de setembro. 
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2.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 3 de setembro de 
2022 ata o 23 de setembro de 2022  
 
Dáse conta das Resolucións da Presidencia desde o 3 de setembro de 2022 ata o 23 
de setembro de 2022 
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3.- Aprobación da concesión de subvención nominativa a A Mesa pola 
Normalización Lingüística para financiar o proxecto A liña do galego 2022 e 
aprobación do correspondente convenio de colaboración  
 
1.- Exceptuar para este convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención e que son as seguintes: 
 
a.- A promoción da lingua galega é competencia de todas as AAPP galegas segundo 
o artigo 5 do Estatuto de autonomía, e a Ordenanza de uso da lingua galega na 
Deputación da Coruña que dedica o capítulo XI.–Impulso institucional do idioma 
galego (artigos 19 e seguintes) ao mesmo fin. 
 
b.- No Plan estratéxico de subvencións establécese como obxectivo estratéxico E.09 
"Contribuír aos obxectivos de normalización da lingua galega e fomentar o seu uso 
desde a institución provincial e os concellos" sendo área ou servizo referente, entre 
outras Normalización Lingüística, destacando dentro deste obxectivo estratéxico os 
seguintes obxectivos operativos:  

- O.43 Apoiar o desenvolvemento de iniciativas sociais normalizadoras a través de           
concellos e  entidades sociais.   
- O.45 Apoiar a existencia e difusión de contidos en lingua galega. 

 
Polo tanto, non prevendo o PES 20-22 ningunha liña de concorrencia competitiva que 
poida fomentar este tipo de actuacións que desenvolve A MESA, e tendo en conta o 
gran apoio coa  actuación que desenvolve para as súas actividades de defensa dos 
dereitos lingüísticos e de fomento da lingua galega, enténdese que concorre causa 
excepcional que xustifica a concesión da subvención nominativa. 
 
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida 
pola Intervención da Deputación no seu informe do 12 de setembro de 2022.  
 
2.- Aprobar o convenio con A Mesa pola Normalización Lingüística, G15154610, 
correspondente á subvención nominativa por importe de 34.000,00 euros co obxecto 
de financiar o proxecto A liña do galego no ano 2022. A porcentaxe de financiamento 
proposta  é  do 80,00 %   de acordo co texto do convenio que se achega. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2023, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
4.- Incluír a subvención no Plan estratéxico provincial de subvencións 2020/2022, da 
Deputación da Coruña. 
 
“ CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A 
MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (A MESA), CIF G15154610, PARA 
FINANCIAR A LIÑA DO GALEGO NO ANO 2022 
 
Na Coruña, o          de          de         na sede da Deputación Provincial da Coruña 
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Ante min, Amparo Taboada Gil, secretaria xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante, 
 
 

REUNIDOS 
 
D/Dna._____________en nome e representación de Deputación Provincial da 
Coruña, 
 
D/Dna._____________en nome e representación de A Mesa pola Normalización 
Lingüística 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 
A Mesa pola Normalización Lingüística é unha asociación que ten unha historia de 
máis de vinte anos traballando a favor dos dereitos lingüísticos da sociedade galega. 
Esta experiencia xunto coas moitas queixas e consultas que sobre este tema 
recibiron, crea o servizo a Liña do Galego en 2007. 
 
―A liña do galego‖ é un proxecto necesario, singular e excepcional porque sen negar 
os evidentes avances, o proceso de normalización non chegou ao seu fin. O obxectivo 
desta liña é romper a normalidade e impunidade da exclusión do galego. Neste 
sentido denuncian incumprimento de acordos e lexislación nacionais, estatais e 
internacionais en relación á lingua. 
 
A liña é un servizo gratuíto dirixido a toda a poboación, dispón dun número de 
teléfono, dun correo electrónico e dunha aplicación para Apple e Android para dar 
servizo a todas as persoas que queiran canalizar algunha reclamación, consulta ou 
felicitación para darlles solución a problemas formulados co recoñecemento legal dos 
dereitos sempre de forma nomeada e nunca anónima, con garantía de 
confidencialidade das persoas que usen este proxecto.  
 
A Deputación da Coruña, é competente para a colaboración prevista no convenio, de 
conformidade coa Lei de bases de réxime local 7/85 do 2 de abril, art. 36 e coa Lei de 
administración local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así mesmo, co disposto no 
Estatuto de autonomía para Galicia, que proclama a lingua galega como oficial de 
Galicia e a disposición de medios para facilitar o seu coñecemento no seu artigo 5, así 
como na Lei de normalización lingüística do 15 de xuño de 1983 e especialmente 
conforme á Lei 5/88 do uso do galego como lingua oficial polas entidades locais. 
 
É competente para o impulso  institucional do idioma galego, de conformidade co 
capítulo XI da súa Ordenanza de uso da lingua galega aprobada polo Pleno da 
Diputación na sesión do 15 de setembro de 2017, co disposto no artigo 
 
19.1. De acordo co establecido no artigo 25 da Lei 3/1983 de normalización 
lingüística, a Deputación provincial da Coruña fomentará o uso do galego nas 
actividades mercantís publicitarias, asociativas, culturais, deportivas e calquera outro 
dentro do ámbito provincial. 
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19.2. A Deputación Provincial da Coruña poñerá paulatinamente en marcha 
programas dirixidos á poboación e ás entidades asociativas ou empresariais da 
provincia para conseguir a implicación progresiva de todos os colectivos no proceso 
de recuperación social da lingua galega, e fomentará –co deseño e posta en marcha 
dos programas oportunos- o uso e prestixio do galego na transmisión interxeracional, 
na mocidade, nas novas tecnoloxías, no deporte, na creación e difusión cultural, no 
ámbito empresarial e comercial, na comunicación, na xustiza, no lecer, na educación, 
na sanidade e en calquera outro ámbito social de interrelación humana. 
 
19.3. Todos os órganos da Deputación Provincial da Coruña impulsarán a 
normalización lingüística no seu ámbito de actuación. A Unidade Técnica de 
Normalización Lingüística asesorará a Corporación provincial nesta materia. 
 
19.4. Valorarase como criterio positivo na concesión de subvencións e axudas as 
iniciativas e actividades que contribúan á normalización e ao incremento do uso e 
prestixio da lingua galega. Do mesmo xeito, a comunicación e a produción escrita e 
oral (cartelaría, publicidade oral e escrita, redes sociais, etc.) a que dea lugar toda a 
actividade subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña deberá estar en 
lingua galega. Este requisito figurará de forma expresa na convocatoria e bases 
correspondente. 
 
19.5. A Deputación Provincial da Coruña de acordo coa Lei 3/1983 poderá outorgar 
subvencións para actuacións que procuren a normalización lingüística e o fomento da 
normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, 
asociativas, deportivas e outras por actos singulares. 
 
A deputación proxecta, conforme ás previsións do presente exercicio orzamentario, o 
desenvolvemento de accións diversas, encamiñadas á normalización lingüística no 
ámbito territorial da súa competencia. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e A Mesa pola Normalización 
Lingüística, ambas as dúas partes 
 

ACORDAN 
 
Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
Este convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e A Mesa pola Normalización Lingüística CIF G15154610, para 
financiar  ―A Liña do galego 2022‖ servizo gratuíto que por vía telefónica ou por correo 
electrónico desde o ano 2007, ofrece a toda a poboación a App para Android e Apple 
―A liña do galego‖, ferramenta para avanzar no dereito a vivir en galego dunha forma 
sinxela, rápida, segura e cómoda, tramita consultas, queixas e parabéns en temas 
relacionados cos dereitos lingüísticos. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE VAI REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
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A Mesa pola Normalización Lingüística levará a cabo as actividades programadas 
consonte co seguinte orzamento:  
 
Orzamento de gastos  
 
App A Liña do Galego Renovación e actualización da App para móbiles e tablets 
Android e Apple 3.000,00 euros.  
 
Persoal Nóminas correspondentes a un ano para atención, xestións, asistencia 
xurídica, administración e elaboración do informe anual da Liña do Galego 32.500,00 
euros.  
 
Deseño e impresións  
 
Deseño e impresións do informe da Liña do Galego e deseños publicitarios da App 
3.000,00 euros.  
 
Comunicación Comunicación dos actos relacionados coa Liña do galego 4.000,00 
euros. 
 
TOTAL 42.500,00 euros.  
 
Orzamento de ingresos  
 
A Mesa pola Normalización Lingüística achega con fondos propios procedentes das 
cotas de socias e socios. 8.500,00 euros.  
 
Deputación da Coruña 34.000,00 euros.  
 
Total 42.500,00 euros.  
 
Coeficiente de financiamento: 80% 
 
A Mesa pola Normalización Lingüística acredita a dispoñibilidade do 20 % de fondos 
propios  8.500,00 euros. 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula anterior, cunha achega máxima de 34.000,00 euros, o que 
representa unha porcentaxe de 80%. No caso de que o gasto xustificado non acadase 
o importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80% da cantidade efectivamente xustificada, podendo variar a 
porcentaxe sen que supere a contía máxima e a porcentaxe citadas neste apartado. A 
contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado 
con cargo a recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten 
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto. 
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
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foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0116/3344/481,   na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Mesa pola Normalización Lingüística obteña para 
a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención 
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente 
xustificado. 
 
5. 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle a A MESA. Non se 
poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas a A 
MESA, nin con calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se 
refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 euros, con carácter previo 
á contratación, a MESA deberá solicitar polo menos tres orzamentos a distintos 
provedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con 
criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha 
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa 
economicamente. 
 
3. No caso de que a entidade tramite e aprobe algunha modificación do proxecto 
inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  Ademais o logotipo da 
deputación deberá figurar na web da entidade.  
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da entidade. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada a A MESA unha vez que se presente a 
seguinte documentación: 
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 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal de A MESA, 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.  

 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores 
co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado 
na cláusula segunda.  

 Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente 
compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se 
presenten copias compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá 
estenderse unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que 
foi presentada como xustificante de gasto para o cobro dunha subvención 
outorgada pola Deputación da Coruña.  

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava.  

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade.  

 Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola deputación.  

 Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a 
achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento 
provincial.  

 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2022 
como máximo.  
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a entidade deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 2023. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento a A 
MESA para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá a entidade da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable  lle 
poida corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola entidade na documentación achegada.  
 
Se transcorresen máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 
entidade terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 
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devenguen dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se 
faga efectivo o pagamento. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1. A Mesa deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio, e logo, 
con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das obrigas tributarias 
coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma e coa Seguridade Social. 
 
Para este fin poderá autorizar a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinaraa esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A MESA destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto 
presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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 pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00 
euros, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente 
indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a entidade deberá contar polo menos cun rexistro cronolóxico de cobros 
e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos xustificados e 
aos ingresos declarados con respecto a esta subvención. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, A MESA poderá ser escollida pola Intervención 
provincial para realizarlle un 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. Igualmente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade queda sometida aos procedementos de fiscalización 
que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o 
disposto 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. 
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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 ao pago 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 (R.D. 887/2006, do 21 
de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.  
 
2. Sen prexuízo do anterior, o devandito 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, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previsto nas normas citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento 
que resulte aplicable.  
 
3. Para os supostos do atraso na realización das actividades ou atraso na 
presentación da xustificación estarase ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable.  
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. No 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 MESA serán remitidos á Intervención Xeral do Estado, para que 
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva 
finalidade disposta no dito precepto e co debido respecto á protección das persoas 
físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ás normas relativas á libre 
circulación de tales datos, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais en tanto 
non se opoña ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello 
do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao 
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se derroga 
a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos). 
 
2. Igualmente, no 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 disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á MESA será publicada no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de Convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

http://www.dacoruna.gal/
http://www.dacoruna.gal/
http://www.dacoruna.gal/
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1. O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2023 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel realizaranse dende o 1 
de xaneiro de 2022. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o exercicio 2023, autorice o correspondente orzamento.  
 
2. Por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, 
e despois dos informes da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, 
da Secretaría Xeral e da Intervención da Deputación, o convenio poderá ser obxecto 
de modificación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e cos informes previos indicados no apartado anterior, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación.  
 
4.- Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as actividades 
e presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes 
do 15/03/2023 a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo 
programa de traballo (cronograma) co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do proxecto. Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún 
caso poderá exceder do 31 de outubro do 2023. Esta prórroga será aprobada 
mediante resolución da Presidencia, despois do informe da unidade xestora, do 
Servizo de Patrimonio e da Intervención Provincial. Nesta  data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao 
cobro do importe correspondente á contía non xustificada na citada data.  
 
Todo isto, igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos 
exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria.  
 
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE 
 
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 aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos 
preceptivos da unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________ 
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E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento.‖ 
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4.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e a Federación Gallega de Fútbol para financiar a celebración dos 
partidos da Fase ascenso de Primera RFEF a Segunda División disputados en A 
Coruña e Ferrol no ano 2022.  
 
―1.- Aprobar o convenio coa Real Federación Gallega de Fútbol, correspondente á 
subvención nominativa, por importe de 30.000 €, concedida para financiar a 
celebración dos partidos da  Fase ascenso de Primera RFEF a Segunda División 
disputados en A Coruña e Ferrol no ano 2022, cun orzamento subvencionado de 
128.509,00  €, de acordo co texto que se achega. 
 
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.   
 
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida 
pola Intervención da Deputación no seu informe do 14 de setembro de 2022.  
 
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións 
2020/2022, da Deputación da Coruña.  
 
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio 2023 autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Real 
Federacion Gallega de Fútbol para financiar a celebración dos partidos da  Fase 
ascenso de Primera RFEF a Segunda División disputados en A Coruña e Ferrol 
no ano 2022. 
 
Na Coruña, a  
 

REUNIDOS 
 
D/Dna. ____________________________, en nome e representación da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
D/Dna. ____________________________, en nome e representación da Real 
Federacion Gallega de Fútbol 
 
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que detentan, 
e recoñecéndose recíprocamente capacidade para obrigarse nos termos  deste 
documento. 
 

MANIFESTAN 
 
Que ámbalas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
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Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promocionen a 
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento ao 
deporte. 
 
Que a Real Federacion Gallega de Fútbol  é unha entidade adicada a realizar 
programas de apoio e fomento do deporte  na provincia. 
 
En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e a Real 
Federacion Gallega de Fútbol coa finalidade de fixar as condicións da súa 
colaboración, acordan formalizar o presente convenio de colaboración, de acordo 
coas seguintes  
 

 
CLÁUSULAS 

I.- Obxecto. 
 
O presente convenio de colaboración ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol da Real 
Federacion Gallega de Fútbol, con CIF: G15055890 , fixando as condicións que se 
impoñen por esta administración concedente e os compromisos asumidos pola 
entidade beneficiaria para o cofinanciamento da celebración dos partidos da  Fase 
ascenso de Primera RFEF a Segunda División disputados en A Coruña e Ferrol 
no ano 2022. 
 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.  
 
O orzamento total da actividade, no que se inclúen os gastos do evento celebrado nas 
sedes de A Coruña, Ferrol e Vigo ascende a   desagregado de acordo co seguinte: 
 
 

Concepto Importe 

Canon REF 100.000,00 € 

Organización 57.650,00 € 

Seguridade 8.300,00 € 

Ambulancias 9.500,00 € 

Limpeza 8.000,00 € 

Mantemento terreo de xogo 3.800,00 € 

Control accesos e persoal auxiliar 8.500,00 € 

Suministros e retén de 
mantemento 

12.000,00 € 

Catering e protocolo 7.000,00 € 

Publicidade e comunicación 12.200,00 € 

Transporte 7.850,00 € 

Total 234.800,00 € 
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No presente convenio se subvencionarán os gastos dos partidos da  Fase 
ascenso de Primera RFEF a Segunda División que se celebran en A Coruña e 
Ferrol no ano 2022, segundo se definen na cláusula anterior, consonte a un 
orzamento, que ascende a 69.760,04 €, e se desagrega de acordo co seguinte : 
 
 

Concepto Importe 

Seguridade 3.385,73 € 

Ambulancias 1.240,00 € 

Limpeza 1.700,00 € 

Mantemento terreo de xogo 5.801,88 € 

Control accesos e persoal auxiliar 7.493,03 € 

Suministros e retén de 
mantemento 

4.681,95 € 

Publicidade e comunicación 5.651,46 € 

Transporte 6.500,00 € 

Gastos de organización 33.305,99 € 

Total 69.760,04 € 

 
 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou aporten para 
a mesma finalidade. 
 
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal 
como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 30.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 43,00%. 
 
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiada con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
correspondente á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación achegará o importe que represente o 43,00 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/3411/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Real Federacion Gallega de Fútbol obteña para 
a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención 
provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente 
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xustificado.  
 
5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do 
gasto efectivamente xusticado, minorarase a aportación provincial no importe 
necesario para darlle estricto cumprimento ao apartado anterior. 
 
IV.- Contratación da execución.  
 
1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios 
para a execución da actividade corresponderalle á Real Federacion Gallega de 
Fútbol. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas á Real Federacion Gallega de Fútbol, nin con calquera outra na que 
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 
17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000 €, con carácter previo á 
contratación, a Real Federacion Gallega de Fútbol deberá solicitar alomenos tres 
orzamentos a distintos proveedores; entre as ofertas recibidas, deberase elexir unha 
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse 
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis 
vantaxosa económicamente. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audivisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña. 
 
2.- A Federación Gallega de Fútbol deberá cumprir as seguintes obrigas, en todos os 
partidos que se xoguen nos estadios da provincia durante o play off de ascenso: 
 
Insertar un video promocional que facilitará a Deputación durante o transcurso do 
descanso ou nos 2 últimos minutos do comenzo do partido. 

 
Incluir o logotipo da Deputación Provincial da Coruña en todos os medios de 
comunicación onde se publicite o evento, do mesmo tamaño e a mesma altura que o 
resto de administracións públicas. Así como en todos os medios escritos (revistas, 
periódicos, panfletos, etc…) 
 
Entregar na Deputación Provincial da Coruña 35 entradas para cada partido. 
 
Insertar o logotipo da Deputación Provincial da Coruña coa lenda de: Deputación 
Provincial da Coruña 4 veces durante 15‖ como mínimo, durante o transcurso do 
partido nas pantallas (V televisión, led do campo de xogo). 
 
Invitar á  Deputación Provincial da Coruña a todos os actos públicos que se celebren 
co motivo da celebración da play off ascenso. 
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3.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento destas obrigas da Real Federacion Gallega de Fútbol.  Na memoria 
xustificativa deberán incluir o medio e o momento ( tempo exacto -inicio e fin-) da 
inclusión das obrigas arriba descritas  
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 
A achega da Deputación seralle abonada á Real Federacion Gallega de Fútbol unha 
vez que se presente de xeito telemático ( a través da plataforma subtel) a seguinte 
documentación: 
 
* Memoria de actuación, suscrita polo representante legal da Real Federacion 
Gallega de Fútbol, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
 
* Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se 
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 
caso, datas de pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula segunda.  
 
Con esta relación achegaranse copia das facturas e demais xustificantes de gasto. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse a la totalidad da actividade 
realizada. Neste caso deberán achegar: a)  para xustificar o cumprimento deste 
convenio: gastos polo importe dos gastos subvencionados no presente convenio e b) 
gastos para xustificar a concorrencia: gastos pola totalidade da actividade no que se 
incluirán todos os gastos do evento celebrado nas sedes de A Coruña, Ferrol e Vigo. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
 
* Declaración de si a entidade está ou non exenta do IVE. 
 
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a 
aportación de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial. 
 
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación. 

  
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2022. 
 
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Real Federacion Gallega de Fútbol 
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 
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31 de marzo de 2023. 
 
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de 
subvencións (Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro 
prazo sen que se teña recibida xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle 
un requerimento á Real Federacion Gallega de Fútbol para que a presente no prazo 
improrrogable de quince días. 
 
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Real Federacion Gallega de Fútbol da sanción que, de conformidade 
co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento 
que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade 
financieira indicada pola Real Federacion Gallega de Fútbol na documentación 
aportada. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
  

1.- A Real Federacion Gallega de Fútbol deberá acreditar, con carácter previo á 
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se 
atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, 
coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á 
Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1.- A Real Federacion Gallega de Fútbol destinará os fondos recibidos ao 
pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 
2.- Co fin de garantir un axeitado 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 pago e da identidade do perceptor; só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3.- Sen prexuizo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Real Federacion Gallega de Fútbol deberá contar alomenos cun 
rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os 
relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta 
subvención. 
 
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo. 
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1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Real Federacion Gallega de Fútbol poderá ser 
escolleita 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 tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2.- Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Real Federacion Gallega de Fútbol 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, de 12 de maio, aos 
procedementos de enxuiciamento 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 ao pago dos xuros de demora 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 na súa tramitación 
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle 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, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable.  
 
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable.  
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 
1.- No 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 Real Federacion Gallega de Fútbol serán remitidos á Intervención 
xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de 
Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no precepto e co debido respecto á 
protección de datos de carácter persoal, segundo o previsto na Lei orgánica 3/2018, 
do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantías dos dereitos dixitais, 
en tanto non se opoña ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 
Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 
respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que 
se Derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos). 
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2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 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, de 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Real Federacion Gallega de Fútbol será 
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal. 
 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 30 de maio de 2023 e terá 
efectos retroactivos,  polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2022. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio 2023, autorice o correspondente Orzamento. 
 
2.- Previa solicitude da Real Federacion Gallega de Fútbol, realizada alomenos 
dous meses antes da data do fin do prazo de vixencia, o convenio poderá ser 
prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes, e previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da 
Secretaría e da Intervención da Deputación. 
 
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdicción competente. 
 
1.- O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que 
xurdan na interpretación das súas cláusulas aplicararanse as dispoisicións contidas 
na Lei 38/2003, de 18 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdicción contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdicción, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.  
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por --- 
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E en proba de conformidade asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
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5.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Universidade da 
Coruña para o Financiamento da Clínica xurídica "Xustiza social" e do 
correspondente convenio.  
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
Coa motivación incorporada no parágrafo anterior levántase a nota de reparos emitida 
pola Intervención da Deputación no seu informe de 9 de setembro de 2022. 
 
2.- Aprobar a concesión de subvención nominativa, por importe de 16.000 €, á 
Universidade da Coruña para financiar a Clínica xurídica “Xustiza social” cun 
orzamento subvencionado de 20.000,00 €, de acordo co texto do convenio que se 
achega. 
 
3.- Anular o saldo restante ao producirse unha economía na concesión, por importe de 
4.000 €. 
 
4.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións 
2020/2022, da Deputación da Coruña. 
 
5.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2023, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Universidade da Coruña polo que se instrumenta unha subvención nominativa 
para financiar a Clínica xurídica “Xustiza social” 
 
 
Na Coruña, a  
 

REÚNENSE  
 
D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da 
Coruña,  
 
D/Dna._____________ en nome e representación da  Universidade da Coruña 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

EXPOÑEN 
 
Que a Universidade da Coruña é unha entidade de dereito público que, de acordo co 
artigo 3 dos seus Estatutos, para o mellor cumprimento dos seus fins, poderá articular 
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as súas actividades con outras universidades, dentro e fóra do sistema universitario 
galego, e manterá relacións con centros de investigación e institucións culturais e 
sociais. 
  
Que de acordo co artigo 4, na realización das súas actividades a Universidade 
aterase aos principios  reitores do Estado social e democrático de dereito, defensa da 
autonomía e liberdade de cátedra, promoción da  calidade e a súa avaliación e o 
mellor servizo á sociedade e aos membros da comunidade universitaria.  
 
Que a Deputación da Coruña ten entre os seus obxectivos o fomento da educación e 
a programación e subvención das actividades culturais, artísticas e científicas, en 
colaboración con outras entidades e organismos, para contribuír de maneira 
sustentable ao avance do coñecemento e ao benestar social. 
 
Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Universidade da 
Coruña, ambas as dúas partes acordan formalizar o presente convenio de 
colaboración conforme ás seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha 
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Universidade da Coruña, con 
CIF Q6550005J, fixando as condicións que se impoñen por esta administración 
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o 
financiamento total da Clínica xurídica “Xustiza social”. 
 
Trátase dun proxecto de innovación docente da Facultade de Dereito da UDC 
orientado a facilitar aos estudantes a realización de prácticas que atendan a casos 
reais e, ao tempo que contribúen á formación dos estudantes, proporcionan un 
beneficio a colectivos vulnerables. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a Universidade da 
Coruña. 
 
A Universidade da Coruña levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 
 

Concepto Importe 

Gastos persoal por colaboración administrativa 9.000,00  

Gastos desprazamento prácticas 670,00  

Elaboración de guías e edicións de materiais 3.050,00  

Organización de 3 obradoiros formación 3.780,00  

 

Retribución relatores/as 900,00   

Desprazamento relatores/as 1.800,00   

Material funxíbel 480,00   

Folletos e material publicitario 600,00   
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Creación de identidade corporativa e publicidade:  
Elaboración, web, deseño logo 

3.500,00 

Total  20.000,00 

 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 16.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80 %. 
 
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiado con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
imputable á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80 %, da cantidade 
efectivamente xustificada.  
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento previsto 
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi 
cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/42391, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito.  
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Universidade da Coruña obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
5. 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Universidade da 
Coruña. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas á Universidade da Coruña, nin con calquera outra na que concorra 
algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 €, con carácter previo á 
contratación, a Universidade da Coruña deberá solicitar polo menos tres orzamentos a 



 
 

$codigo_informe 

distintos provedores. 
 
Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de 
eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección 
cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades da 
Universidade da Coruña, ben sexa por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou 
internet,  deberase facer constar sempre o financiamento da Deputación Provincial da 
Coruña.  
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Universidade da Coruña. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
  
A achega da Deputación seralle aboada á Universidade da Coruña unha vez que se 
presente de xeito telemático (a través da plataforma subtel) a seguinte 
documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Universidade da 
Coruña, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
 
Nesta memoria incluirase información sobre os tres obradoiros de formación: datas e 
lugar de realización, formadores e asistentes; así mesmo incluirase información sobre 
as entidades nas que se realicen as prácticas e do alumnado participante. 
 
* Relación clasificada dos gastos realizados,(con IVE e Sen IVE) no que se 
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 
caso, datas de pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula segunda. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2022. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Certificación na que a Universidade da Coruña acredite que ten as autorizacións 
individuais asinadas por cada traballador/a con salario subvencionado, para a cesión 
á Deputación da Coruña dos datos persoais relacionados co seu contrato de traballo.  
 
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da 
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña 
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta. 
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* Un exemplar dos materiais editados. 
 
VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira  realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
de 2022. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a Universidade da Coruña deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de 
2023. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á 
Universidade da Coruña para que a presente no prazo improrrogable de quince días. 
 
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Universidade da Coruña da sanción que, de conformidade co disposto 
na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte 
aplicable lle poida corresponder. 
 
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade 
financieira indicada polo  Concello de Culleredo. 
 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 
1. A Universidade da Coruña deberá acreditar, con carácter previo á sinatura deste 
convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a 
que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarse de oficio por esta. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1. A Universidade da Coruña destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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 pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
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nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Universidade da Coruña deberá contar polo menos cun rexistro 
cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos 
gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención. 
 
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Universidade da Coruña 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. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Universidade da Coruña queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o disposto 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 ao pago dos xuros de demora 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 na súa tramitación 
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 
1. No 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 
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identificación da Universidade da Coruña serán remitidos á Intervención xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no 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. 
 
2. Asemade, no 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 disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Universidade da Coruña será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1. O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2023 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse feito 
desde o 1 de xaneiro de 2022. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia de crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio de 2023 autorice o correspondente Orzamento. 
 
2. Previa solicitude da Universidade da Coruña, realizada alomenos un mes antes da 
fin da vixencia do convenio, poderá ser prorrogado o convenio por acordo expreso de 
ambas as dúas partes, previos os informes prececeptivos da Unidade Xestora, do 
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación 
 
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación.  
 
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente. 
 
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 aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio  corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
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consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________ 
 
E en proba de conformidade asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento. 
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6.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela para Financiar o reparto de alimentos na 
zona sur da provincia da Coruña, ano 2022 e do correspondente convenio.  
 
1.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 da 
Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. 
 
2.- Aprobar a concesión de subvención nominativa, por importe de 30.000,00 €, á 
Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela para Financiar o reparto 
de alimentos na zona sur da provincia da Coruña, ano 2022 cun orzamento 
subvencionado de 37.500 €, de acordo co texto do convenio que se achega. 
 
3.- Incluír a dita subvención no Plan Estratéxico Provincial de Subvencións 
2020/2022, da Deputación da Coruña. 
 
4.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2023, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 
 
Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela polo que se 
instrumenta unha subvención nominativa para financiar o reparto de alimentos 
na zona sur da provincia da Coruña, ano 2022 . 
 
 
Na Coruña, a  
 

REÚNENSE  
 
D/Dna._____________en nome e representación da Deputación Provincial da 
Coruña,  
 
D/Dna._____________ en nome e representación da  Asoc. Banco de Alimentos de 
Santiago de Compostela 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
 

EXPOÑEN 
 
1.- Que a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela é unha 
entidade sen ánimo de lucro, que conforme aos seus estatutos, no artigo 5, ten como 
fins recadar alimentos da sociedade, principalmente os de carácter excedentario como 
medio de solidariedade cos necesitados, almacenándoos para a súa posterior doazón, 
proporcionar os alimentos doados ás institucións e centros asistenciais da Provincia 
da Coruña que mostren necesidade e promover a participación do voluntariado que os 
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dous primeiros fins se fagan necesarios. 
 
2.- Os destinatarios finais son as ―persoas mais necesitadas‖, as persoas físicas, 
individuos e familias ou agrupacións cunha situación de dependencia social e 
financeira que estean recoñecida polas autoridades competentes.  
 
3.- As principais actuacións da entidade perseguen os obxectivos da concienciación 
da sociedade nos problemas derivados da escaseza de alimentos e na falta de 
recursos necesarios para poder vivir unha vida digna. Para poder cumprir con estes 
propósitos, durante o ano desenvólvense as actividades de captación e reparto de 
alimentos e a promoción da sensibilización da sociedade e accións formativas cara a 
sociedade. 
 
4.- Que a Deputación da Coruña é competente para a colaboración prevista no 
convenio, de conformidade coa Lei de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de abril , art. 
36 e coa Lei de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 e 119, así como co disposto na 
Lei de Servizos Sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63. 
 
5.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da Asociación Banco 
de Alimentos de Santiago de Compostela, ambas as dúas partes acordan formalizar o 
presente convenio de colaboración conforme ás seguintes 
 

CLÁUSULAS 
 
I.- Obxecto. 
 
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha 
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela, con CIF G70450820, fixando as condicións 
que se impoñen por esta administración concedente e os compromisos asumidos pola 
entidade beneficiaria para Financiar o reparto de alimentos na zona sur da provincia 
da Coruña, ano 2022. 
 
II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela. 
 
A Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela levará a cabo as 
actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao 
seguinte orzamento: 
 

Concepto Importe 

Compra de alimentos 37.500,00  € 

Total  37.500,00 € 

 

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
para a mesma finalidade 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 30.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 80,00%. 



 
 

$codigo_informe 

 
A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está 
financiado con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria 
que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto 
imputable á entidade. 
 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,00 %, da 
cantidade efectivamente xustificada.  
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento previsto 
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi 
cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0611/23121/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito.  
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de 
Compostela obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente 
co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto 
efectivamente xustificado. 
 
5. 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela. 
 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas á Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela, nin con 
calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 
29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 15.000 €, con carácter previo á 
contratación, a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela deberá 
solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. 
 
Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de acordo con criterios de 
eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección 
cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa economicamente. 
 
V.- Publicidade do financiamento provincial. 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades da 
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Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela, ben sexa por medios 
escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet,  deberase facer constar sempre o 
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
 
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da Asociación Banco de Alimentos de Santiago de 
Compostela. 
 
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
  
A achega da Deputación seralle aboada á Asociación Banco de Alimentos de 
Santiago de Compostela unha vez que se presente de xeito telemático (a través da 
plataforma subtel) a seguinte documentación: 
 
* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Asociación Banco de 
Alimentos de Santiago de Compostela, xustificativa do cumprimento das condicións 
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados 
obtidos. 
 
* Relación clasificada dos gastos realizados,(con IVE e Sen IVE) no que se 
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 
caso, datas de pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento 
detallado na cláusula segunda. 
 
Con esta relación achegaranse copia das facturas e demais xustificantes de gasto. 
 
* Certificación da aprobación das facturas e demáis documentos xustificativos polo 
órgano competente. 
 
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades 
realizadas durante o ano 2022. 
 
* Relación detallada das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións 
públicas ou entidades privadas para o mesmo obxecto ou, pola contra, declaración de 
non telas. 
 
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o previsto na cláusula oitava. 
 
* Acreditación do cumprimento da obriga de facer constar a colaboración da 
Deputación en toda a información (impresa, informática ou audiovisual) que se teña 
feito das actividades subvencionadas, establecida na cláusula quinta. 
 
VII. Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula primeira  realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
de 2022. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a Asociación Banco de Alimentos de Santiago 
de Compostela deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula 
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sexta antes do 31 de marzo de 2023. 
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se 
teña recibido xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento á 
Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela para que a presente no 
prazo improrrogable de quince días. 
 
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable lle poda corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Asociación Banco de Alimentos de Santiago de 
Compostela. 
 
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 
1. A Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela deberá acreditar, con 
carácter previo á sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da 
subvención, que se atopa ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa 
Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social; e, 
para tal fin poderá autorizar á Deputación a que obteña telemáticamente os 
correspondentes certificados. 
 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarse de oficio por esta. 
 
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 
1. A Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela destinará os fondos 
recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un adecuado 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 pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela deberá 
contar polo menos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se 
inclúan, entre outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados 
con respecto a esta subvención. 
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X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de 
Compostela 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. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela 
queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de 
Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o disposto 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 ao pago dos xuros de demora 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 na súa tramitación 
seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da 
subvención concedida. 
 
1. No 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 Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela serán 
remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de 
Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista no 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. 
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2. Asemade, no 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 disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á Asociación Banco de Alimentos de 
Santiago de Compostela será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e 
na páxina web dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de 
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 
1. O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2023 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse feito 
desde o 1 de xaneiro de 2022. 
 
Esta vixencia queda subordinada á existencia de crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio de 2023 autorice o correspondente Orzamento. 
 
2. Previa solicitude da Asociación Banco de Alimentos de Santiago de Compostela, 
realizada alomenos un mes antes da fin da vixencia do convenio, poderá ser 
prorrogado o convenio por acordo expreso de ambas as dúas partes, previos os 
informes preceptivos da Unidade Xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, 
da Secretaría e da Intervención da Deputación 
 
3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente 
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio 
poderá ser obxecto de modificación.  
 
XIV.- Natureza, interpretación e xurisdición competente. 
 
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 aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente 
convenio  corresponderalle ao presidente da Deputación, logo dos informes previos 
preceptivos da Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ________ 
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E en proba de conformidade asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento. 
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7.- Aprobación do Regulamento de funcionamiento do Programa de 
Teleasistencia Domiciliaria da Deputación da Coruña.  
 
1º.- Aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento do Programa de 
Teleasistencia Domiciliaria da Deputación da Coruña. 
 
2º.- Someter o Regulamento a información pública e audiencia das persoas 
interesadas, con publicación no Boletín Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios e 
sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, por prazo de trinta días, para 
que poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola 
Corporación. De non presentárense reclamacións o suxestións no mencionado prazo, 
o regulamento considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo 
expreso polo Pleno. 
 
3º.- Facultar ao presidente da Deputación Provincial da Coruña para a execución e 
debido cumprimento do acordado nos apartados anteriores. 
 
4º.- Condicionar a aprobación do regulamento á existencia de crédito adecuado e 
suficiente. 
 
 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA  DA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

 
PREÁMBULO 
 
A Deputación Provincial da Coruña presta o servizo de teleasistencia domiciliaria ás 
persoas non dependentes, residentes nos municipios de menos de 75.000 habitantes 
que, por razón de idade, enfermidade, diversidade funcional, illamento xeográfico ou 
desarraigamento social precisen da asignación deste servizo para mellorar a súa 
calidade de vida, posibilitando, con iso, a súa permanencia na contorna habitual.  En 
consecuencia, este regulamento ten por obxecto regular o funcionamento do 
Programa de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) , e máis concretamente garantir a 
prestación do servizo de forma correcta, mediante a xestión coordinada pola 
Deputación cos concellos da provincia e manter a calidade do servizo que se lles vén 
prestando ás persoas usuarias. 
 
Cumprindo os principios de necesidade e eficacia, este regulamento está xustificado 
por razóns de interese xeral, identifica claramente os fins perseguidos e resulta ser o 
instrumento máis adecuado para garantir a súa consecución. Constitúe unha 
normativa que responde ao principio de proporcionalidade, pois contén a regulación 
imprescindible para atender as necesidades detectadas, sen que existan outras 
medidas menos restritivas de dereitos ou que impoñan menos obrigas aos 
destinatarios. Garante, por outra banda, a seguridade xurídica, posto que xerará un 
marco normativo estable, predicible, integrado, claro e de certeza.  
 
En aplicación do principio de transparencia, queda expedito o acceso sinxelo, 
universal e actualizado ao regulamento e aos documentos propios do seu proceso de 
elaboración, nos termos establecidos no artigo 7 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, 
de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 
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Finalmente, en aplicación do principio de eficiencia, o regulamento evita no posible 
cargas administrativas innecesarias ou accesorias e racionaliza, na súa aplicación, a 
xestión dos recursos públicos. 
 
A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (LSSG) ten por 
obxecto estruturar e regular, como servizo público, os servizos sociais na Comunidade 
Autónoma de Galicia, para a construción do sistema galego de benestar, e garantir o 
dereito recoñecible e esixible das persoas aos servizos sociais como o conxunto 
coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a garantir a 
igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de 
toda a poboación galega, mediante intervencións que permitan o logro de diversos 
obxectivos, entre os que se atopan: facilitar alternativas, recursos e itinerarios de 
integración social a aquelas persoas que se atopan en situación ou en risco de 
exclusión social; garantir a vida independente e a autonomía persoal das persoas en 
situación de dependencia; previr a aparición de calquera situación de dependencia, 
exclusión, desigualdade ou desprotección ás que fan referencia os obxectivos 
anteriores e promover e garantir o dereito universal da cidadanía galega ao acceso 
aos servizos sociais, garantindo a suficiencia orzamentaria que asegure a súa 
efectividade.  
 
O sistema galego de servizos sociais, segundo o artigo 4º da LSSG.- Principios xerais 
dos servizos sociais, réxese polos principios de: universalidade; prevención; 
responsabilidade pública; igualdade; equidade e equilibrio territorial; solidariedade; 
acción integral e personalizada; autonomía persoal e vida independente; participación; 
integración e normalización; globalidade; descentralización e proximidade; 
coordinación; economía, eficacia e eficiencia; planificación; avaliación e calidade.  
 
De conformidade co previsto no artigo 60.Competencias dos concellos, da LSSG 
correspóndenlles a estes, no marco da planificación e ordenación xeral do sistema 
galego de servizos sociais, a competencia, entre outras, da creación, a xestión e o 
mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos, así como, da xestión e o 
mantemento dos servizos sociais comunitarios específicos, sen prexuízo do 
establecido no artigo 59º i da citada Lei 13/2008, debendo garantir todos os concellos 
de Galicia, como mínimo, a prestación de servizos sociais comunitarios básicos de 
titularidade municipal. 
 
O artigo 61 marca como servizos mínimos que han prestar os concellos, os servizos 
comunitarios básicos, podendo colaborar as deputacións provinciais cos entes locais 
menores de 20.000 habitantes á hora de facilitar asistencia económica, técnica e 
xurídica. Neste sentido, o artigo 63 determina as competencias das deputacións, 
indicando que lles corresponderá a "asistencia económica, técnica e xurídica ós 
concellos na execución das súas competencias en materia de servizos sociais, 
especialmente na prestación de servizos sociais comunitarios básicos por aqueles 
concellos con  menos de 20.000 habitantes". 
O artigo 11 da citada LSSG establece como funcións dos servizos sociais 
comunitarios básicos, a xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación 
na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á 
dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.  
 
Esta competencia das Deputacións provinciais recollida na Lei 13/2008 (LSSG) é 
desenvolvida polo Decreto 99/2012 do 16 de marzo polo que se regulan os servizos 
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sociais comunitarios básicos e o seu financiamento que, en coherencia co artigo 
109.1. b) da Lei 51/1997, do 22 de xullo  de Administración Local de Galicia, 
determina no seu artigo 31 o rol destas, as deputacións proporcionarán asistencia 
económica, técnica e xurídica aos concellos e agrupacións de concellos, 
especialmente aos de menos de 20.000 habitantes, na implantación e xestión dos 
servizos sociais comunitarios municipais. Neste sentido incídese no artigo 31.3 na 
competencia das Deputacións no apoio prioritario ao financiamento do SAF básico 
aos concellos con menos de 20.000 habitantes. 
 
Así e en consonancia co principio de autonomía persoal e vida independente, entre 
outros, a LSSG recolle no seu artigo 20 e), o servizo de teleasistencia social e outros 
servizos de carácter tecnolóxico, que procuren a permanencia  das persoas usuarias 
no seu medio habitual . 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS. 
 
Artigo 1. OBXECTO 
 
O presente regulamento ten por obxecto regular a prestación do servizo de 
Teleasistencia Domiciliaria  da Deputación da Provincial da Coruña, (TAD) dirixido ás  
persoas -non dependentes- domiciliadas nos municipios de menos de 75.000 
habitantes desta provincia que, por razón de idade, enfermidade, diversidade 
funcional, illamento xeográfico ou desarraigamento social precisen  deste servizo para 
mellorar a súa calidade de vida posibilitando, con iso, a súa permanencia na contorna 
habitual.  
 
Artigo 2. DEFINICIÓN 
 
Para os efectos do presente regulamento, defínese a Teleasistencia Domiciliaria como 
un servizo gratuíto que a través da liña telefónica, cun equipamento de 
telecomunicacións e informática específico e co apoio dos medios persoais 
necesarios, permite dar resposta inmediata ante situacións de emerxencia, 
inseguridade, soidade e illamento e potenciar a autonomía da persoa atendida e a da 
súa familia ou unidade de convivencia.  
 
O equipamento permite que ante situacións de emerxencia e con só pulsar un botón, 
que levan encima constantemente, as persoas usuarias poidan entrar en contacto 
verbal "mans libres" as 24 horas do día os 365 días do ano cunha central atendida por 
persoal especificamente preparado para dar resposta adecuada ás crises 
presentadas. 
 
O servizo de teleasistencia comprende polo tanto, non só unha instalación que 
permite detectar avisos e alarmas, senón tamén un modelo de acompañamento 
personalizado de chamadas periódicas á persoa usuaria. 
 
Á prestación do servizo de teleasistencia básica, poderanse incorporar cando se 
estime necesario, todas aquelas tecnoloxías útiles e dispoñibles para a detección de 
situacións de risco e para a protección persoal e doméstica, tales como detectores de 
fume, lume, fuga de gas e sensores de movemento entre outros. 
 
O servizo de teleasistencia contén as seguintes accións: 
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 Garantir a comunicación interpersoal, bidireccional, ante calquera 
necesidade as 24 horas do día, os 365 días do ano. 
 

  Proporcionar atención inmediata e adecuada ante situacións de 
emerxencia a través de persoal especializado. 
 

 Proporcionar atención presencial a persoa usuaria cando esta sexa 
necesaria. 
 

 Mobilizar recursos ante situacións de emerxencia sanitaria, domiciliaria ou 
social. 
 

 Previr, detectando precozmente as situacións de risco que poidan darse. 
 

 Proporcionar seguridade e tranquilidade ás persoas usuarias e aos seus 
familiares garantindo a atención en caso de emerxencia. 
 

 Facer un seguimento permanente da persoa usuaria desde un Centro de 
Atención, mediante chamadas telefónicas periódicas (de familiarización, de 
cortesía e felicitación, de seguimento quincenal, de recordatorio, de fin de 
ausencia) coa finalidade de estar presentes na súa vida cotiá, potenciar 
hábitos de vida saudable e actualizar os datos do expediente socio 
sanitario da persoa usuaria. 

 Xestionar axendas específicas subscritas entre a empresa/entidade 
prestadora do servizo e a persoa usuaria a pedimento desta, da súa familia 
ou persoas achegadas, que permitan lembrarlles tomas de medicación, 
actividades ou citas. 

 
Artigo 3. OBXECTIVOS 
 
A Teleasistencia provincial que desenvolve esta deputación provincial, é un servizo 
gratuíto para as persoas usuarias dos concellos beneficiarios, que vai dirixido a 
maiores non dependentes, de acordo á Lei de promoción da autonomía persoal e 
atención ás persoas en situación de dependencia, cos seguintes obxectivos: 

 Evitar internamentos innecesarios. 
 

 Posibilitar a integración na contorna natural de vida. 
 

 Facilitar a intervención inmediata en crises persoais, sociais ou médicas. 
 

 Atención inmediata ante situacións de crise proporcionando intervención 
persoal cando sexa necesario, adecuada ao tipo de chamada e situación. 

 Ofrecerlle seguridade á persoa usuaria na súa contorna, facilitándolle 
tecnoloxías de apoio á permanencia segura desta no domicilio. 
 

 Detectar situacións de risco.  
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Artigo 4. MEDIOS DO SERVIZO TAD PROVINCIAL 
 
O servizo consta dos seguintes elementos: 
 
Unidade domiciliaria da persoa  usuaria, que funciona a través da liña telefónica, 
composta por unha unidade de alarma portátil (pulseira ou medallón) e unha 
terminal telefónica que envía a alarma ao Centro de Atención.  
 
A unidade portátil, que a persoa leva sempre posta, pode ser accionada por esta, 
cando o necesita, con premela. 
 
A terminal é o dispositivo que se instala no domicilio da persoa usuaria conectado á 
rede eléctrica e á liña telefónica. Permite a transmisión de comunicacións e avisos 
con marcación automática e función de voz incorporada, así como establecer contacto 
coa central de atención con só pulsar un botón. 
 
O custo da chamada para a persoa usuaria non debe superar o prezo dunha 
chamada telefónica local. 
 
O  servizo poderá incorporar a oferta doutros dispositivos e doutros elementos de 
protección persoal ou domésticos, que complementen os elementos principais do 
servizo, dirixidos a toda a poboación a persoas con necesidades específicas.  
 
CAPÍTULO II. DAS PERSOAS USUARIAS. 
 
Artigo 5. PERSOAS USUARIAS 
 
A condición de persoa usuaria da teleasistencia adquírese e pérdese por resolución 
da Presidencia desta Deputación. 
 
5.1. Perfil das persoas usuarias do servizo 
 

 Persoas que vivan soas, maiores de 65 anos ou que padecen una 
enfermidade ou diversidade funcional que lles impida desenvolverse na casa 
con autonomía. 
 

 Persoas que conviven con outra, e unha das dúas ten máis de 65 años e/ou 
padece unha enfermidade ou diversidade funcional que lle limita a súa 
autonomía persoal e doméstica. 
 

 Calquera persoa en situación de risco (persoas enfermas, anciáns ou  con 
diversidade funcional) que viven soas ou permanezan nesta circunstancia a 
maior parte do día. 

 
 
5.2. Tipos de persoas usuarias. 
 

 Persoa usuaria titular do servizo: dispón da asignación ao seu favor da 
terminal de usuaria e da unidade de control remoto. 
 

 Persoa usuaria con unidade de control remoto adicional (UCU): convive 



 
 

$codigo_informe 

coa persoa titular do servizo, reunindo os requisitos para ser usuaria deste. 
Disporá dunha unidade de control remoto adicional para o seu uso exclusivo. 
 

 Persoa usuaria sen unidade de control remoto (USU): é a que convivindo 
coa persoa titular do servizo e necesitando as prestacións e atencións que 
este proporciona, carece de capacidade física, psíquica ou sensorial para 
poder solicitar por si mesma esta atención. 

 
 
5.3. Dereitos das persoas usuarias. 
 
As persoas usuarias terán os seguintes dereitos:  
 

 Á periódica revisión do equipo individual de teleasistencia. 
 

 Á substitución periódica da pila alcalina instalada no pulsador-transmisor do 
seu equipo individual. 
 

 Á reprogramación do equipo individual, cando concorra causa xustificada. 
 

 A ser atendida con eficacia, a recibir a información que precise do programa, e 
a presentar en caso de conflito derivado da prestación do servizo, as 
reclamacións oportunas. 
 

 A ser informadas expresamente de que os datos persoais facilitados para ser 
usuaria do servizo e os obtidos durante o desenvolvemento deste serán 
tratados de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 27 de abril de 2016 e á Lei orgánica 3/2018, do 5 de 
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.  

 
 
5.4. Deberes das persoas usuarias. 
 

 Contar con liña telefónica fixa ou móbil, que permita a instalación da terminal. 
 

 Aceptar as condicións de uso e manexo do dispositivo portátil, que deberá 
asinar no momento en que lle sexa instalada a terminal. 
 

 Utilizar correctamente o equipo individual de teleasistencia de acordo coas 
instrucións recibidas por parte do persoal responsable da súa instalación ou 
revisión periódica, procurando a correcta conservación de todos os elementos 
que o integran, non efectuando manipulacións indebidas deste. 
 

 Manter ao seu alcance, en todo momento, o dispositivo de teleasistencia. 
 

 Achegar e manter actualizados os datos requiridos polos servizos sociais 
municipais  e previstos neste regulamento do Programa que regulan o acceso 
á condición de persoa usuaria. 
 

 Asumir da súa conta e cargo os danos que puidesen orixinarse na súa vivenda 
no suposto que, con motivo dunha chamada de emerxencia, os efectivos da 
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Policía local ou outro persoal especializado, tivesen que forzar a entrada á súa 
vivenda co obxecto de auxilialo. 
 

 Pór en coñecemento do concello calquera variación que experimente en 
relación coas circunstancias que motivaron a adxudicación, ao seu favor, do 
servizo. 
 

 Por en coñecemento do concello as variacións no uso do servizo, baixa, 
suspensión do servizo, reanudación. 
 

 Facilitar o acceso á vivenda do persoal técnico dos servizos sociais 
comunitarios e da empresa, no desenvolvemento das súas competencias 
profesionais para que procedan a revisar e comprobar o correcto 
funcionamento dos equipos. 
 

 Devolverlle ao concello en perfecto estado de conservación e uso, o equipo 
individual de TAD domiciliaria, cando se extinga a prestación do servizo. 
 

 A firmar o documento de autorización e información sobre protección de datos 
persoais. 

 
Artigo 6. REQUISITOS DE ACCESO AO SERVIZO 
 

 Residir no termo municipal dun concello de menos de 75.000 habitantes 
adherido ao programa estando en situación de necesidade, vulnerabilidade ou 
risco por razóns sociais (idade, nivel de renda, localización da vivenda, etc.) ou 
sanitarias (enfermidades, sexan estas de carácter crónico ou transitorio, etc.).  
 

 Dispor de liña telefónica fixa o móbil no domicilio ou estar en condicións de 
dispor dela previamente á instalación do equipo de telealarma, xa que sen ela, 
este non podería funcionar. 
 

 Non ter recoñecido  grao de dependencia no marco da Lei 39/2006, do 14 de 
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia. No caso de que a persoa solicitante teña en trámite 
a solicitude de recoñecemento de dependencia deberá reflectirse no informe 
social. Se despois de estar de alta a persoa usuaria, recoñéceselle grao de 
dependencia, deberá informar o concello e a deputación causando baixa no 
programa provincial, cando teña dereito efectivo á mesma prestación polo 
sistema de atención  á dependencia. 
 

 Ter designada unha persoa de contacto que teña acceso ás chaves da vivenda 
da persoa usuaria, para a súa utilización no caso de necesidade de acceso 
nunha emerxencia, nas condicións valoradas pola empresa adxudicataria do 
servizo en canto á distancia entre os domicilios. 
 

 Ter  capacidade para o manexo do aparato. 
 

 Os ingresos anuais da persoa solicitante non deben superar o límite 
establecido e que se fixa na contía correspondente a 2,5 veces o valor do 
IPREM anual en 14 mensualidades. Para os efectos do cálculo dos ingresos 



 
 

$codigo_informe 

anuais teranse en conta os ingresos netos de catorce pagas (pensións, 
prestacións económicas, retribucións...) así como os rendementos de capital 
da persoa solicitante.  
 

 No caso de que exista unha persoa usuaria adicional os ingresos de ambos 
non deben superar o límite establecido e que se fixa na contía correspondente 
a 3,5 veces o IPREM anual (14 mensualidades). No caso de que exista unha 
segunda persoa usuaria adicional o límite establecido fixase na contía 
correspondente a 4 veces o IPREM anual (14 mensualidades). O baremo 
poderá ser revisado a criterio da Deputación. 
 

 En calquera caso, a viabilidade da prestación do servizo queda a criterio 
técnico da Deputación, en coordinación coa empresa prestadora do servizo. 

  
 
CAPÍTULO III. DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA. 
 
Artigo 7. FINANCIAMENTO 
 
O servizo de teleasistencia ten carácter gratuíto para a persoa usuaria e financiarase 
con fondos propios desta Deputación, dotando economicamente no seu orzamento 
anual os créditos correspondentes ao financiamento do programa, sempre tendo en 
conta as dispoñibilidades orzamentarias da institución provincial. 
 
CAPÍTULO IV. DEREITOS E OBRIGAS. 
 
Artigo 8. OBRIGAS DOS CONCELLOS ADHERIDOS AO PROGRAMA 
  
Para ter acceso ao Servizo de Teleasistencia Provincial, os concellos de menos de 
75.000 habitantes que o desexen, deberán adherirse ao programa, conforme ao 
presente regulamento e asinar un acordo de corresponsabilidade para o tratamento 
de datos de carácter persoal. 
 
A adhesión dun concello ao programa provincial de teleasistencia, realízase  segundo 
o modelo  (Anexo I) aprobado neste regulamento. 
 
Co acordo de adhesión os concellos obríganse a:   

  Designar como representante técnico do servizo a un/unha traballador/a  
social do concello. 
 

 Ao cumprimento do regulamento vixente regulador do servizo de 
teleasistencia. 

 Asumir a responsabilidade de informar as persoas interesadas no programa e 
solicitarlles o seu consentimento á recollida e tratamento de datos. 
 

 A cumprir co procedemento establecido neste regulamento para a tramitación 
electrónica de expedientes, en relación ao uso da plataforma electrónica 
SUBTEL. 
 

 O control de acceso á plataforma electrónica de tramitación da TAD permitindo 
o acceso exclusivamente a aqueles profesionais autorizados pola deputación 
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provincial. O identificador de usuario ou clave de acceso son individuais e non 
deben ser comunicados a outras persoas.  

 

 Dar traslado ás persoas usuarias das sucesivas resolucións recaídas no 
procedemento. 
 

 Comunicarlle á Deputación, no prazo máximo de 10 días, calquera variación 
que se experimente en relación coas circunstancias que motivaron a 
adxudicación do servizo a favor das persoas usuarias do municipio. 
 

 Comunicarlle á Deputación, no prazo máximo de 10 días, as baixas 
producidas, en canto á prestación do servizo, motivadas por calquera das 
causas apuntadas no regulamento. 

 

 Solicitar de oficio á Deputación a baixa por falecemento de persoas usuarias 
de TAD do concello, cando teña coñecemento aínda cando non o solicite un 
familiar. 

 
Artigo 9. OBRIGAS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIZO. 
 
O Servizo de Teleasistencia Domiciliaria da Deputación da Coruña prestarase 
mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos 
conforme á normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de entidades 
privadas debidamente autorizadas. 
A empresa adxudicataria deberá cumprir todas as obrigacións estipuladas no contrato 
da adxudicación do servizo, e fundamentalmente:   
 

 Atender as persoas usuarias mediante o uso do dispositivo adecuado, co 
apoio dos medios persoais e materiais necesarios para dar resposta inmediata 
a situacións de emerxencia, inseguridade, soidade, e illamento e potenciar a 
autonomía  da persoa atendida e a da súa familia e unidade de convivencia, 
para que a persoa poida permanecer no seu domicilio o maior tempo posible, 
mantendo o control da súa vida. 
 

 Realizar a instalación das terminais ás persoas usuarias en quince días desde 
a resolución de alta,  e  a reposición por avaría nun prazo máximo de 48 horas 
desde a súa detección. Nos casos nos que a Deputación valore como urxente 
a instalación do servizo, esta deberá encontrarse realizada nun prazo máximo 
de 48 horas.  
 

 Dotar e instalar no domicilio das persoas usuarias os elementos do sistema: 
terminal, radio-ligazón, micrófonos, altofalantes, alarmas complementarias. 
Será a responsable do primeiro contacto telefónico coa persoa usuaria a 
través do/a coordinador/a do servizo, concertando o día e hora para a 
instalación da terminal, momento no que realizará a visita inicial, e elaborarase 
o informe social de alta.  
 

 Prestar un servizo de garantía, mantemento e reposición do equipamento 
técnico. 
 

 Realizar o tratamento dos datos das persoas usuarias respectando o 
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cumprimento da normativa reguladora de protección de datos de carácter 
persoal. 

 
Artigo 10. OBRIGAS DA DEPUTACIÓN 
 
A Deputación, despois de recibida a solicitude municipal de adhesión, aprobará 
mediante resolución da Presidencia, a inclusión do concello no programa provincial de 
Teleasistencia Domiciliaria. 
 
A Deputación para o desenvolvemento deste programa esta obrigada a: 
 

- Supervisar e facer o seguimento directo do programa, e do control da 
calidade do servizo que se presta que será competencia da Sección de 
Servizos Sociais da Deputación. 

 
- Promover e participar na  difusión do programa TAD e realizar, o seguimento 
e avaliación del, en coordinación coa persoa responsable da empresa 
adxudicataria do servizo, e os/as responsables dos Servizos Sociais 
Municipais. 
 
- Prestar apoio aos concellos para a implantación, desenvolvemento e xestión 
técnica e administrativa do servizo, prestando o soporte técnico necesario 
aos/ás profesionais dos concellos. 

 
- Prestar apoio á empresa que presta o servizo para a xestión de expedientes 
na plataforma electrónica da Deputación compartida cos concellos adheridos. 

 
- Para conseguir unha correcta implantación e xestión do programa TAD, a 
Sección de Servizos Sociais da Deputación da Coruña asigna un/unha 
profesional con titulación de Grao ou Diplomatura en Traballo Social, como 
responsable técnico/a do programa TAD. Este/a profesional  ademais das 
anteriores obrigas, asume a responsabilidade de: 

 
  

 Promover a implantación do programa TAD nos concellos da provincia, 
a través das actuacións que sexan necesarias. 

 

 Elaborar os informes técnicos, memorias e propostas de modificación 
do programa TAD, que se estime necesario ou que lle sexan requiridos 
pola Deputación. 

 

 A valoración e informe técnico das solicitudes coa proposta que 
corresponda en cada expediente individual. 
 

 Velar por que as actuacións da empresa sexan as acordadas, o trato 
ás persoas usuarias correcto, e a resposta ás demandas inmediata e 
adecuada. 

 

 Supervisar que a prestación do servizo pola empresa o desenvolva de 
acordo aos prazos establecidos para a instalación e a alta das persoas 
usuarias e a resolución de incidencias nos terminais. 
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 Elaborar a memoria anual do programa TAD, para a que contará tanto 
coa información da empresa adxudicataria, que debe elaborar o 
informe anual de xestión, como coas entidades locais participantes. 
 

A Deputación poderá convocar os concellos para consultas e seguimento do 
programa de Teleasistencia Domiciliaria. 
 
CAPÍTULO V. PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN 
 
Artigo 11. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: FORMA, LUGAR E 
DOCUMENTACIÓN. 
 
As persoas interesadas deberán poñerse en contacto cos servizos sociais do concello 
onde se atopan empadroados, para que o/a traballador/a social inicie a tramitación do 
expediente de solicitude de alta no servizo, que se realizará exclusivamente dende a 
plataforma de presentación electrónica da Deputación Provincial da Coruña. 
 
As persoas autorizadas para tramitar as solicitudes referidas ao programa TAD serán 
os/as traballadores/as sociais e o persoal administrativo adscrito aos servizos sociais 
que presta apoio, e que deberán solicitar as autorizacións de acceso á plataforma 
electrónica á Sección de Servizos Sociais da Deputación a través de solicitude do/a 
alcalde/sa do seu concello. 
 
Os cambios que se produzan nos concellos canto á baixa no servizo de profesionais 
autorizados ou incorporación doutros, requiren a notificación e solicitude de 
autorización expresa á Sección de Servizos Sociais da Deputación Provincial da 
Coruña, para o acceso á plataforma. 
 
Antes de asinar a solicitude de alta no Servizo de Teleasistencia Domiciliaria deberá 
cumprirse co deber de informar á persoa solicitante do tratamento que  fará dos seus 
datos o concello e a deputación, da cesión de datos a terceiros e dos contidos que se 
han recoller co seu consentimento. 
 
O persoal do concello debe cubrir os documentos da solicitude, os cales pode 
descargar da plataforma electrónica e reunir toda a documentación anexa requirida. 
 
 
Artigo 12. TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE 
 
A tramitación electrónica na Deputación Provincial da Coruña realizarase desde a 
Sección de Servizos Sociais e comprenderá os actos de instrución necesarios para a 
determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que deba 
pronunciarse a resolución, que se trasladará ao concello, á empresa que presta o 
servizo e se comunicará á persoa usuaria a través do correo electrónico, no caso de 
que así o solicitase. 
 
Se non existe terminal dispoñible, o expediente será aprobado en espera de vacante. 
Crearase un arquivo onde se establecerá quenda en espera de vacante. Cando exista 
terminal libre, os Servizos Sociais do Concello deberán informar que a persoa  usuaria 
reúne as condicións recollidas no regulamento, actualizando os datos contidos na 
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solicitude se fora necesario e darase a alta por orde de entrada da solicitude na 
plataforma de tramitación. 
  
Cando a solicitude estea incompleta de documentación, presente documentos non 
válidos ou se valore que algunha das condicións requiridas polo regulamento para ser 
usuario/a é susceptible de emenda, realizarase o requirimento oportuno. 
 
Se o expediente non cumpre algunha das condicións deste regulamento, proporáselle 
á Presidencia para Resolución desfavorable motivando a súa causa. Da resolución 
desfavorable darase traslado ao concello e comunicaráselle á persoa usuaria a través 
do correo electrónico no caso de que así o solicitase. 
  
12.1. Alta no servizo.  
 
No momento en que a Resolución sexa favorable e exista terminal dispoñible, a 
empresa e o concello recibirán traslado da resolución e dos datos da persoa usuaria a 
través da plataforma electrónica, comunicarase á persoa usuaria mediante correo 
electrónico se así o solicitou. 
 
Ao tomar coñecemento da resolución, a empresa contactará coa persoa usuaria e o 
concello solicitante para proceder a concertar a cita no domicilio, valorar o equipo de 
telefonía, realizar a instalación ou no seu caso orientar en como resolver as 
dificultades para proceder á instalación e posta en marcha do servizo. 
 
A empresa realizará as probas prácticas de funcionamento necesarias para 
comprobar que as persoas usuarias coñecen o servizo e informarán á persoa usuaria 
de forma verbal e por escrito do funcionamento do sistema. 
 
Cando a terminal estea instalada e o servizo funcionando, a empresa notificarallo ao 
concello de residencia da persoa usuaria e á deputación. Nesta comunicación 
constará a data do inicio na prestación efectiva do servizo, que será a que se tome 
como data de alta para efectos de facturación. 
 
12.2 Suspensión Temporal. 
 
A suspensión temporal tramitarase na plataforma telemática da Deputación para a 
xestión do programa TAD. 
A suspensión temporal do servizo deberá solicitarse sempre que a persoa usuaria  
vaia  ausentarse máis de 15 días do domicilio.  
 
A solicitude deberá ser asinada por a/s  persoa/s usuaria/s e presentada nos servizos 
sociais comunitarios do concello no que recibe o servizo. Excepcionalmente se 
sobreviñese causa extraordinaria de hospitalización, a persoa usuaria poderá 
autorizar a un terceiro para realizar esta solicitude. O concello, unha vez realizada a 
tramitación que lle corresponde, remitirá a solicitude á Deputación a través da 
plataforma electrónica. 
 
A petición de suspensión temporal do servizo debe ser motivada, e poderá producirse 
por: período de vacacións, estancia temporal en residencia, traslado a residir con 
familiares, hospitalización, motivos que determinan a interrupción do servizo e por 
tanto da comunicación entre a persoa usuaria e a central de atención. 
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Valorada a solicitude polos responsables do programa TAD na Deputación, a terminal 
pasa ao estado de suspensión temporal e poñerase en coñecemento da empresa e 
do concello solicitante, e comunicaráselle a persoa usuaria mediante correo 
electrónico se así o solicitou. 
 
A suspensión temporal poderá ser solicitada tantas veces como sexa necesario. 
 
Cada unha das suspensións temporais terá unha duración máxima de 6 meses 
continuados,  contados desde a data en que foi estimada. Transcorrido este prazo 
máximo sen que a persoa usuaria e o concello presenten solicitude de reanudación, 
procederase de oficio a tramitar a baixa no servizo. 
 
A suspensión temporal que corresponda á terminal instalada no domicilio tanto si 
afecta a un ou a máis persoas usuarias, non supón a desinstalación da terminal no 
domicilio, interrompendo unicamente a comunicación coa/s persoa/s usuaria/s ata a 
reanudación ou baixa do servizo. 
 
A suspensión temporal  finalizará por: solicitude de reanudación do servizo, por baixa 
por superar os 6 meses de suspensión temporal ou por baixa a petición da/s persoa/s 
usuaria/s. 
 
12.3. Reanudación do servizo: 
 
A reanudación tramitarase na plataforma telemática da Deputación para a xestión do 
programa TAD, presentándose a solicitude antes dos 6 meses de suspensión 
temporal.  
 
A solicitude deberá asinala a/s  persoa/s usuaria/s e presentarase nos servizos sociais 
comunitarios do concello no que ten asignado o servizo. O concello unha vez 
realizada a tramitación que lle corresponde, remitirá a solicitude á Deputación a través 
da plataforma telemática.  
 
Despois de que os responsables do programa TAD na Deputación valoren a 
solicitude, a terminal pasa a estado de activo  e poñerase en coñecemento da 
empresa e do concello solicitante, e comunicarase á persoa usuaria mediante correo 
electrónico, se así o solicitou. 
 
12.4. A extinción do servizo. Baixa. 
 
A prestación do servizo provincial de teleasistencia domiciliaria á persoa usuaria, 
finalizará nos seguintes supostos: 
    

 Por defunción da persoa usuaria. 
 

 Por solicitude da persoa usuaria. 
 

 Por internamento da persoa usuaria nun complexo residencial. 
 

 Por superación do estado de necesidade que motivou a adxudicación 
do servizo. 



 
 

$codigo_informe 

 

 Por inadecuada e reiterada manipulación ou incorrecta conservación do 
equipo individual asignado. 
 

 Deixar de reunir os requisitos establecidos para o dereito ao servizo. 
 

 Por esgotarse o prazo máximo de suspensión temporal. 
 

 Outros motivos (especificar). 
 
Os tres primeiros supostos serán apreciados de forma automática polo concello 
procedéndose a comunicar estas circunstancias á Deputación Provincial e á empresa 
que asume a xestión técnica do servizo. 
 
Nos restantes supostos, o concello, procederá á instrución do oportuno expediente 
municipal, despois do trámite de audiencia á persoa interesada. 
Os usuarios adicionais causarán baixa cando o faga a persoa titular do servizo. No 
caso de que estes cumpran os requisitos para continuar co servizo deberán solicitalo 
expresamente. 
 
Artigo 13. COORDINACIÓN COA XUNTA DE GALICIA 
 
Dende a Deputación da Coruña estableceranse os canles necesarios para colaborar 
coa Xunta de Galicia co obxecto de evitar duplicidades na prestación do servizo de 
teleasistencia. Esta colaboración, regularase na forma que ambas administracións 
implicadas o consideren oportuno, facendo fincapé na axilidade no trámite de consulta 
e respectando a normativa en materia de protección de datos e servizos sociais.  
 
Disposición transitoria primeira. 
 
Este regulamento será de aplicación a todas as persoas que na data de entrada en 
vigor do mesmo, sexan usuarias do servizo de teleasistencia da Deputación Provincial 
da Coruña,  sen necesidade de ningún trámite. 
 
Disposición adicional primeira. 
 
De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados polas persoas 
solicitantes do servizo de teleasistencia, serán tratados coa única finalidade da 
valoración das solicitudes e a prestación do servizo de teleasistencia. Os datos serán 
tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na 
lei e aos terceiros necesarios para a prestación do servizo. As persoas usuarias poden 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao 
tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña en 
Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a 
delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal 
 
Polo que, no seu caso, o concello solicitante deberá obter das persoas usuarias o 
consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal. 
 
Disposición derogatoria primeira. 

mailto:delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
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Quedan derrogadas todas as normas de igual ou inferior rango xerárquico que 
contradigan, se opoñan ou resulten incompatibles co establecido no presente 
regulamento. En particular, queda derrogado e sen efecto o regulamento anterior. 
 
Disposición final.  
 
O presente regulamento entrará en vigor o día seguinte da súa publicación íntegra no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña, sempre que transcorrera o prazo previsto no 
artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.  

 
ANEXO I 

 
MODELO DE SOLICITUDE DE ADHESIÓN DO CONCELLO AO PROGRAMA DE 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
 
 
Don/a_______________________________________, con DNI___________ en 
calidade de Alcalde/esa 
 
Presidente/a do Concello de ______________________________co 
NIF__________________________ 
 
domicilio para efectos de notificación en _______________________________ da 
provincia da Coruña, e  
 
teléfono de contacto__________________ , SOLICITA: 
 
 
 
 
A Adhesión do Concello de ___________________________ ao Programa de 
Teleasistencia Domiciliaria da  
 
Deputación Provincial da Coruña, comprometéndose a cumprir coas cláusulas do  
regulamento do  programa   ( BOP Nº        )  
 
 
E para que conste e para os efectos oportunos, achégase certificado do secretario/a 
do Concello da Resolución  
 
da Alcaldía na que se acorda solicitar a adhesión a este Programa de Teleasistencia 
Domiciliaria da     
 
Deputación da Coruña. 
 
 
 
_____________, o _______ de__________________, de 20___ 
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O/A alcalde/esa presidente/a 
 
 
 
 
 
 
 
(nome e apelidos e selo da entidade local) 
 
 
 
 
SR./A PRESIDENTE/A DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE ACORDO DE CORRESPONSABILIDADE NO TRATAMENTO DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
 
Reunidos/as  
D/Dna. ____________________________, en nome e representación da Deputación 
Provincial da Coruña. D/Dna. ____________________________, en nome e 
representación do Concello _________.  
 
Ambas as dúas partes recoñécense mutuamente a capacidade legal para subscribir 
este acordo e quedan obrigadas na representación en que respectivamente actúan. 
Para tal fin,  
 
Expoñen  
 
I. Que o CONCELLO ________ está actualmente adherido ao Programa de 
Teleasistencia Provincial da Deputación da Coruña (TAD) e é a entidade 
subministradora dos datos de carácter persoal obxecto de tratamento no citado 
programa TAD. 
 
II. Que, coa fin de lexitimar e regularizar o tratamento dos datos necesarios para a 
xestión do programa referido, e en cumprimento das obrigacións definidas pola 
lexislación en protección de datos de carácter persoal, especialmente o 
REGULAMENTO EU 2016/679, en diante RXPD, ambas as dúas partes acordan 
libremente regular o tratamento de datos persoais, con suxeición ás seguintes 
 
Estipulacións: 
 
1. Obxecto 
 
Mediante as presentes cláusulas habilítanse as partes como CORRESPONSABLES 
no tratamento dos datos de carácter persoal necesarios para a correcta prestación do 
Servizo de Teleasistencia Domiciliaria  
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O tratamento de datos persoais incluirá os seguintes aspectos:  
 
• Recollida  • Rexistro  • Estruturación  • Modificación  • 
Conservación  • Consulta • Comunicación   • Limitación  • Supresión  • Destrución
 • Conservación  • Comunicación por transmisión  
 
E calquera outro que sexa necesario e proporcionado.  
 
2. Finalidade do tratamento 
 
2.1 Finalidade xeral 
 
A finalidade do tratamento dos datos persoais é a correcta prestación do Servizo de 
Teleasistencia Domiciliaria.  
 
2.2 Fins concretos 
 
No CONCELLO _______, tratarase a información da persoa interesada, para os 
seguintes fins concretos:  

- Valoración das solicitudes presentadas, co fin de comprobar que cumpren as 
condicións do programa e informar respecto diso. 
- Remisión da solicitude á Deputación. 
- Comunicarlle á Deputación calquera cambio no expediente ou as incidencias que 
poidan xurdir, unha vez que a persoa usuaria estea na situación de alta: 

a. Suspensión temporal  
b. Continuación do servizo  
c. Baixa  

 
Na DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, tratarase a información da persoa 
usuaria, para os seguintes fins concretos:  
 

- Recepción e revisión das solicitudes remitidas polo Concello respectivo a través 
da plataforma electrónica. 
 
- Valoración das solicitudes presentadas, co fin de comprobar que cumpren as 
condicións do programa e informar respecto diso. 
 
- Resolución das solicitudes. 
 
- Baixas e altas das persoas usuarias. 

 
3. Tipoloxía dos datos tratados 
 
Para a execución das prestacións derivadas do cumprimento do obxecto deste 
acordo, as partes autorízanse mutuamente a tratar a información necesaria, que entre 
outros, ten os seguintes datos:  
 

- Datos identificadores (nome e apelidos, DNI, enderezo, teléfono, sinatura) da 
persoa usuaria e da persoa de apoio designada por esta. 
 
- Datos de características persoais (sexo, data de nacemento, idade, estado civil). 
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- Datos profesionais (formación). 
 
- Datos de saúde (grao de dependencia, diagnóstico clínico, alerxias e 
tratamentos). 
 
- Datos de cobertura sanitaria pública (nº de afiliación, centro de saúde, médico/a 
de familia, hospital de referencia). 
 
- Datos de cobertura sanitaria privada (compañía, nº de asegurado/a, data de 
caducidade, médico/a de referencia). 
 
- Datos económicos (ingresos). 
 
- Datos relativos á vivenda. 
 
- Datos socio-familiares. 
 
- Conversacións telefónicas gravadas na execución do servizo. 

 
4. Duración 
 
O presente acordo terá un prazo de duración determinado en función da adhesión do 
CONCELLO _______ ao Programa de Teleasistencia Domiciliaria, de tal maneira que 
unha vez finalice a adhesión entenderase finalizado este, aínda que os seus efectos 
estenderanse en canto os datos non sexan cancelados, conforme ás instrucións dos 
CORRESPONSABLES establecidas no presente acordo.  
 
A vixencia do presente acordo iniciarase desde a data da súa subscrición.  
 
5. Cancelación dos datos 
 
Tras a baixa do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria de cada persoa usuaria, os 
CORRESPONSABLES, cancelarán os seus datos de carácter persoal. Sen prexuízo 
da súa conservación, debidamente bloqueados, mentres poidan derivarse 
responsabilidades da execución da prestación.  
 
6. Obrigacións conxuntas dos CORRESPONSABLES 
 
6.1 Corresponsabilidade. 
 
Os CORRESPONSABLES coñecen e aceptan a normativa e lexislación vinculada ao 
ámbito dos servizos sociais de Galicia, así como no referente á protección de datos 
de carácter persoal. 
 
Os CORRESPONSABLES proporcionaranse mutuamente os datos necesarios para a 
prestación do servizo ao que se refire este acordo.  
 
6.2 Rexistro de actividades de tratamento. 
 
Levarán un rexistro de todas as categorías de actividades de tratamento efectuadas 
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no ámbito da súa relación e a súa prestación de servizos, que conterá o establecido 
no artigo 30 do RXPD.  
 
6.3 Non comunicación. 
 
Non comunicarán os datos a terceiras persoas, exceptuándose os supostos legal e 
normativamente admisibles ou aqueles autorizados expresamente pola persoa 
usuaria do servizo.  
 
6.4 Transferencia internacional. 
 
Non se realizarán transferencias internacionais de datos de carácter persoal.  
 
6.5 Deber de segredo. 
 
Os CORRESPONSABLES e todo o seu persoal manterán o deber de segredo 
respecto dos datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do presente 
acordo, mesmo despois de que finalice este.  
 
Os CORRESPONSABLES comprométense a que todo o seu persoal con acceso aos 
datos de carácter persoal coñeza a información mínima seguinte:  
 
I. Sobre o deber de confidencialidade e  segredo. 
 

- Evitarase o acceso de persoas non autorizadas aos datos persoais e deixar os 
datos persoais expostos a terceiros. Cando calquera persoa se ausente do posto 
de traballo,  bloquearase a pantalla ou pecharase a sesión. 
 
- Os documentos en papel e soportes electrónicos almacenaranse en lugar seguro 
(armarios ou estancias de acceso restrinxido) durante as 24 horas do día. 
 
- Non se refugarán documentos ou soportes electrónicos ( CD, lapis de memoria, 
discos duros, etc.) con datos persoais sen garantir a súa destrución. 
 
- Non se comunicarán datos persoais ou calquera información persoal a terceiros. 
 
- O deber de segredo e confidencialidade persistirá mesmo cando finalice a 
relación laboral ou funcionarial dos/as traballadores/as coa entidade. 

 
II. Sobre a identificación das persoas que tratan datos persoais. 
 

- Garantirase a existencia de contrasinais para o acceso aos datos persoais 
almacenados en sistemas electrónicos. 
 
- Cando aos datos persoais accedan distintas persoas, para cada persoa con 
acceso aos datos persoais, dispoñerase dun usuario e contrasinal específicos 
(identificación inequívoca). 
 
- Garantirase a confidencialidade dos contrasinais, evitando que queden expostas 
a terceiras. En ningún caso se compartirán os contrasinais nin se deixarán 
anotadas en lugar común e o acceso de persoas distintas da persoa usuaria. 
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6.6 Asistencia no caso de exercicio dos dereitos. 
 
Os CORRESPONSABLES asistiranse mutuamente, na resposta ao exercicio dos 
dereitos que a lexislación determina (acceso, rectificación, supresión e oposición; 
limitación do tratamento; portabilidade de datos etc.). 
 
Cando as persoas afectadas exerzan os dereitos de acceso, rectificación, supresión e 
oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de 
decisións individualizadas automatizadas, ante algunha das partes, esta solicitude 
comunicarase á outra parte de forma inmediata e en ningún caso máis aló do día 
laborable seguinte ao da recepción, xuntamente, no seu caso, con outras 
informacións que poidan ser relevantes para resolver a solicitude.  
 
6.7 Notificación de violacións da seguridade. 
 
 Os CORRESPONSABLES, sen dilación indebida, e en calquera caso antes do prazo 
máximo de 24 horas, comunicarán as violacións de seguridade dos datos persoais 
que puidesen afectar a ambas as dúas partes,  xuntamente con toda a información 
relevante segundo o establecido no artigo 33 RXPD.  
 
Comunicación ás persoas interesadas. Corresponderalle á administración afectada 
comunicar, no menor tempo posible, as violacións da seguridade no tratamento dos 
datos aos interesados/as, cando sexa probable que a violación supoña un alto risco 
para os dereitos e as liberdades das persoas físicas, dando traslado  desta 
comunicación á outra parte. A comunicación conterá, como mínimo, a información 
contida no artigo 34 RXPD.  
 
7. Obrigacións da Deputación da Coruña. 
 
7.1 Avaliación de riscos 
 
No caso de que sexa necesario, a DEPUTACIÓN realizará unha avaliación de riscos 
en materia de seguridade da información, da que poderá derivarse a implantación de 
mecanismos para:  

a) Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia 
permanentes dos sistemas e servizos de tratamento. 
 
b) Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en 
caso de incidente físico ou técnico. 
 
c) Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e 
organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento. 
 
d) Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso. 

 
A avaliación de riscos da seguridade da información será recollida nun informe que 
será accesible polas partes.  
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8. Obrigacións do CONCELLO ________ 
 
8.1 Obtención lexítima dos datos persoais. 
 
O CONCELLO garantirá que os datos foron obtidos lexitimamente e que os/as 
interesados/as foron informados e se lles solicitou o seu expreso consentimento para 
o tratamento dos datos facilitados na solicitude, dispoñendo de elementos probatorios 
de tal consentimento.  
 
8.2 Dereito de información e solicitude de autorizacións. 
 
O CONCELLO é responsable de facilitarlle ao solicitante, no momento en que se 
obteñan os datos persoais, a seguinte información: 
 

Responsables DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

CONCELLO DE __________ 
Punto de contacto Delegado de protección de datos da Deputación Provincial da Coruña 

Delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal 
Enderezo postal: AVENIDA PORTO DA CORUÑA, 2 – 15003 - A CORUÑA 

Encargado/a A empresa contratada para prestar o Servizo de Teleasistencia Domiciliaria 
Finalidade Prestación do Servizo de Teleasistencia 

No caso de que a información que nos traslada na solicitude sexa incompleta ou 
errónea, pódense producir danos na súa persoa dos que será só vostede responsable 

Prazo de conservación Os datos de carácter persoal serán cancelados no momento da baixa no servizo, sen 
prexuízo da súa conservación, debidamente bloqueados, mentres poidan derivarse 
responsabilidades da execución da prestación 

Lexitimación Consentimento da persoa interesada 
No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos 
persoais, non se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de 
tramitación da solicitude.  
O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos, pero a 
revogación supoñerá a imposibilidade de continuar beneficiándose do servizo, 
tramitándose a baixa da persoa usuaria.  

Destinatarios/as Cederanse datos a terceiras, no caso de situación de emerxencia para a persoa 
usuaria. 

Dereitos A persoa interesada, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos  ante calquera dos 
responsables.  
 

Información adicional Para facilitar o exercicio dos dereitos, a Deputación pon ao seu dispor un modelo de 
solicitude (https://www.dacoruna.gal/documentacion/impresos-oficiais) 

 
O CONCELLO é responsable de solicitarlle á persoa usuaria do servizo, no momento 
en que se obteñan os datos persoais, mediante a utilización de  cadros non 
premarcados:  
 

- Consentimento expreso e inequívoco para tratar os datos de saúde contidos na 
solicitude. 
 
- Consentimento expreso e inequívoco para ceder os datos persoais a terceiras en 
situacións de emerxencia. 
 
- Consentimento expreso e inequívoco para gravar/conservar/transferir as 
conversacións orixinadas durante a prestación do Servizo de Teleasistencia 
Domiciliaria. 
 

mailto:Delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
https://www.dacoruna.gal/documentacion/impresos-oficiais
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- Consentimento expreso e inequívoco da persoa designada como persoa de 
apoio, para tratar os seus datos de contacto e domicilio, coa única finalidade de 
poder utilizalos en situacións de emerxencia. 
 
- Consentimento expreso e inequívoco para tratar calquera outro dato persoal 
protexido pola actual normativa en protección de datos. 

 
9. Punto de contacto 
 
A Deputación Provincial da Coruña e a delegada de protección de datos da citada 
administración, serán os puntos de contacto para as persoas usuarias. 
Establecéndose como medios de contacto os seguintes:  
 
- Escrito dirixido á Deputación da Coruña – Delegado de Protección de datos 
(Enderezo: Avenida Porto da Coruña, 2, 15003- A Coruña). 
 
- Correo electrónico dirixido á delegada de Protección de Datos da Deputación da 
Coruña, delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal 
 
10. Incumprimento e responsabilidade 
 
O incumprimento por parte de calquera das partes das obrigas referidas no presente 
acordo é extensible a ambas as dúas na súa xusta responsabilidade, respondendo 
perante as autoridades de Protección de Datos, ou perante calquera terceira persoa 
das infraccións derivadas da execución do presente acordo e do cumprimento da 
lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.  
 
Os CORRESPONSABLES responderán da totalidade dos danos e perdas que se 
irroguen á outra parte en todos os supostos de conduta neglixente ou culposa no 
cumprimento das obrigas que respectivamente lles incumben, a teor do pactado no 
presente acordo.  

mailto:delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
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8.- Aprobación da actualización de prezos da obra "Actualización Senda Peonil 
na DP 7803 Santiago a Figueiras entre os PQ 0+000 ao 2+560 e Ramal inicial 
(Santiago de Compostela), incluído no Plan de Sendas Peonís 2018, terceira 
fase  
 
1.- Aprobar a modificación da TERCEIRA FASE DO PLAN DE SENDAS PEONÍS 2018 
como consecuencia da actualización de prezos do proxecto ACTUALIZACION 
PROXECTO SENDA PEONIL NA DP 7803,P.K. 0 000 A 2 560 (SANTIAGO), 
ACTUALIZACIÓN DE PREZOS, con cargo á aplicación /0410/4535/60900 e cuxos 
datos son os seguintes 
 
 

 
 

CODIGO 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
 

CONCELLO 

PRESUPOSTO 
(DEPUTACIÓN FONDOS 

PROPIOS), 

 
 
2018.1170.0004.0 

A C T U A L I Z A C I O N  P R O X E C TO  
S E N D A P E O N I L N A D P 
7 8 0 3 , P. K .  0 + 0 0 0  A 2 + 5 6 0  
( S A N T I A G O ) ,  A C T U A L I Z A C I Ó N  
D E  P R E Z O S ,  

 
 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 
 

941.049,44 

 
 
2.- Expor ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da 
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que 
estas producísense, consideraranse definitivamente aprobados. 
 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos 
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local 
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de 
dez días sen que se emita ningún informe. 
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9.- Aprobación do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, sétima fase integrado 
polo proxecto "Mellora da seguridade viaria na DP 3109 e 1705 (Culleredo)"  
 
1.- Aprobar o PLAN DE VIAS PROVINCIAIS 2022, SÉTIMA FASE cun orzamento total 
de 364.028,28.- euros, con cargo á aplicación 0410/4531/60900, integrado polo 
proxecto que se detalla: 
 
 

CÓDIGO DENOMINACION DA OBRA IMPORTE 

2022.1110.0008.0 MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA DP 3109 E 1705 
(CULLEREDO)  364.028,28      

 
2.-  Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da 
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que 
estas producísense, consideraranse definitivamente aprobados.  
 
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da 
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos 
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local 
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de 
dez días sen que se emita ningún informe  
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10.- Aprobación dun convenio de cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de COIRÓS polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Mellora da rede viaria nos 
núcleos rurais de Colantres e Coirós de Arriba  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Coirós polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de de Mellora da rede viaria 
núcleos rurais de Colantres e Coirós de Arriba e instar a que o mesmo siga os 
trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2.-Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Coirós para cofinanciar as obras 
de Mellora da rede viaria núcleos rurais de Colantres e Coirós de Arriba  cunha 
achega provincial de 56.000,00 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 
0112/1532/76201, o que representa un coeficiente de financiamento do   79.75417 %  
respecto dun orzamento de 70.215,76 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
MELLORA DA REDE VIARIA NÚCLEOS RURAIS DE COLANTRES E COIRÓS DE 
ARRIBA 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Coirós 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A estes efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Coirós considera  de primeira necesidade as obras de 
Mellora da rede viaria núcleos rurais de Colantres e Coirós de Arriba 

.“...a realización da obra ten como finalidade a mellora dos viarios de Colantres 
e Coirós de Arriba, que se encontran moi deteriorados e constitúen o nodo de 
conexión de parte moi importante dos mesmos coa via que conecta todo o 
concello, tanto aos seus diferentes lugares como co exterior, que a estrada 
nacional VI (de Madrid a A Coruña), ... 
Estes viarios conectan de forma eficaz aos veciños afectados cos demais 
servizos municipais, comarcais e provinciais, de carácter cultural, deportivo, 
social, económico e, incluso humanitario, xa que incluso permite la circulación 
de ambulancias onde antes era moi complicado e arriscado...” 

 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuacións preténdese por parte 
do Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Coirós ambas as dúas 
partes 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Coirós con CIF P1502700F, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
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administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das ―obras de Mellora da rede viaria núcleos rurais de 
Colantres e Coirós de Arriba‖, tal e como aparece definida esta no proxecto técnico 
de execución redactado polo Enxeñeiro de Montes D. Juan Carlos Llamazares Díaz 
asinado o 30 de agosto de 2022. 
 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagrégase co seguinte detalle: 
Orzamento Execución Material  48.764,33   euros   
Gastos xerais 13,00%      6.339,36  euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     2.925,86  euros 
IVE (21%)                                 12.186,21    euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    70.215,76  euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  56.000,00 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  79,75417 %.  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.  
 
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  79,75417% 
da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
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de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1532/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
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1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
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a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
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declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
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desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
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de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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11.- Aprobación dun Convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de MUROS polo que se intrumente unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Mellora da área de lecer 
infantíl da Avenida de Castelao  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Muros para cofinanciar as obras de mellora da 
área de lecer infantil da Avda. Castelao para mellorar a seguridade e instar a que 
o mesmo siga os trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Muros polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de mellora da área 
de lecer infantil da Avda. Castelao para mellorar a seguridade cunha achega 
provincial de 48.402,96 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 
0112/1711/76201, o que representa un coeficiente de financiamento do  80,00 %  
respecto dun orzamento de 60.503,70 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE MUROS POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
MELLORA DA ÁREA DE LECER INFANTIL DA AVDA. CASTELAO PARA 
MELLORAR A SEGURIDADE. 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Muros 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
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estanlles atribuídas 
 

MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: …b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, 
xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, 
lumínica e atmosférica nas zonas urbanas……d) Infraestrutura viaria e outros 
equipamentos da súa titularidade… 
Neste sentido, o Concello de Muros considera  de primeira necesidade as obras de 
mellora da área de lecer infantil da Avda. de Castelao para mellorar a seguridade 

“...O Concello de Muros carece actualmente de falta de crédito e recursos 
financeiros, tanto propios como alleos, suficientes para poder executar esta 
obra, precisando de financiamento externo. Por causa da urxencia descrita 
para actuar sobre este parque infantil, a súa inclusión no POS+2022 suporía 
un retraso importante na súa adxudicación, xa que debemos esperar a súa 
aprobación para iniciar a licitación. Debido a que é preciso actuar o antes 
posible polo risco que supón o seu uso na actualidade, precisamos a axuda da 
Deputación para poñer esta instalación infantil en condicións óptimas para que 
poida ser usado con total seguridade antes do verán de 2022. Ademais nas 
diversas liñas de subvencións de concorrencia que a Deputación da Coruña 
destina anualmente aos concellos da provincia, non hai ningunha liña de 
axudas na que se poida encaixar esta actuación, ben polo obxecto da 
intervención a realizar ou polo importe da mesma, e que nos permita realizar a 
actuación coa urxencia necesaria ..” 

 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras de mellora da área de lecer infantil da Avda. Castelao para 
mellorar a seguridade, motivado principalmente por razón de interese público, social e 
económico. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Muros ambas as dúas 
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partes 
 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Muros con CIF P1505400J, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das ―obras de mellora da área de lecer infantil da Avda. 
Castelao para mellorar a seguridade”, tal e como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo arquitecto técnico do Concello de Muros, José 
Antonio Abeijón Muñiz. 
 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora das obras, 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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 

Orzamento Execución material 42.019,38 euros 

Gastos xerais 13% 5.462,52 euros 

Beneficio Industrial 6% 2.521,16 euros 

IVE (21%) 10.500,64 euros 

ORZAMENTO DE LICITACIÓN 60.503,70 euros 

 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de 48.402,96 euros,  o que representa unha 
porcentaxe de 80%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento da 
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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.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80% da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1711/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere  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 a entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
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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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
pola dirección da obra. 
 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 
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 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar  rematadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
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desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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 
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seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
.4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
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pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia.  Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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12.- Aprobación dun convenio co concello de PADRÓN polo que se instrumente 
unha subvención nominativa para cofinanciar o proxecto de reurbanización 
exterior da parcela da antiga Casa da Azucarera  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Padrón, para cofinanciar as obras da " 
reurbanización exterior da antiga casa da Azucarera” e instar a que o mesmo siga 
os trámites oportunos para proceder a sua aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Padrón para cofinanciar as obras 
de reurbanización exterior da antiga casa da Azucarera cunha achega provincial 
de 75.000,00 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/1711/76201, o que 
representa un coeficiente de financiamento do  68.20690 %  respecto dun orzamento 
de 109.959,55 euros. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PADRÓN POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN EXTERIOR DA ANTIGA CASA DA AZUCARERA 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Padrón 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 

MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
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A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Padrón considera  de primeira necesidade as obras de 
reurbanización exterior da antiga casa da Azucarera 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 

“...son múltiples os beneficios e razóns que aconsellan o adecentamento e 
reurbanización do entorno da Antiga Casa da Azucarera. O primeiro ven dado 
por razóns de conservación do patrimonio histórico do Concello.  
Deste xeito, a Casa da Azucarera e a actual finca da mesma é todo o que se 
conserva da factoría azucarera de Iria Flavia, construída no ano 1899 e 
inaugurada no ano 1901 para a produción de azúcar de remolacha coma 
alternativa á pérdida da produción azucarera de Cuba coma consecuencia da 
derrota de 1898 na guerra contra os Estados Unidos. O inmoble, de uso 
residencial, vencellado ás instalacións da fábrica ubicábase no acceso ao 
recinto da mesma, que cesaría a súa actividade no ano 1904.  
Xunto coa antiga fábrica de lámparas de Iria Flavia, estes recintos 
conformaban un patrimonio histórico industrial que está en perigo de 
desaparición. Polo tanto, a súa posta en valor e conservación redundan no 
interese colectivo do Concello ao formar parte da historia do mesmo.  
Co devir dos anos o resto das edificacións, coma se ten dito, desapareceron, 
mais a casa e o seu entorno próximo permaneceron e a súa ubicación destaca 
no acceso dende o Norte pola N-550 ao conxunto histórico declarado coma 
Ben de Interese Cultural da Colexiata de Iria Flavia co Cemiterio de Adina e á 
Fundación Camilo José Cela, que xunto coa Casa de Rosalía de Castro e o 
Xardín Botánico da Vila, así coma o propio casco histórico do Concello, resulta 
un dos eixos vertebradores do atractivo turístico da Vila.” 
 

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Padrón ambas as dúas 
partes 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
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I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Padrón con CIF P1506600D, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das ―obras de reurbanización exterior da antiga casa da 
Azucarera‖, tal e como aparece definida esta no proxecto técnico de execución 
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira Nº colexiado 2140 COAG 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
Orzamento Execución Material  76.366,10 euros   
Gastos xerais 13,00%      9.927,59 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     4.581,97 euros 
IVE (21%)                                 19.083,89  euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN             109.959,55 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  75000,00 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  68.20690 %.  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.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  68.20690 
% da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade 
efectivamente xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso 
público previsto, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida 
e perderase o dereito ao seu cobramento. 
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3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1711/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
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1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra. 
 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 
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 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
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3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
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4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 
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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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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13.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de PORTO DO SON polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para cofinanciar as obras de Retellado e formación 
dunha rampa para mellorar as condicións de accesibilidade no Concello de 
Porto do Son  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Porto do Son para cofinanciar as obras de 
Retellado e formación dunha rampa para mellorar as condicións de 
accesibilidade no Concello e instar a que o mesmo siga os trámites oportunos para 
proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Porto do Son para cofinanciar as 
obras de Retellado e formación dunha rampa para mellorar as condicións de 
accesibilidade no Concello, cunha achega provincial de 70.000,00 euros con cargo 
a la aplicación orzamentaria 0112/93391/76201, o que representa un coeficiente de 
financiamento do   80,00 %  respecto dun orzamento de 87.500,00 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PORTO DO SON POLO QUE SE INSTRUMENTA 
UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
RETELLADO E FORMACIÓN DUNHA RAMPA PARA MELLORAR AS 
CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE NO CONCELLO. 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Porto do Son 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
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estanlles atribuídas 
 
 

MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Porto do Son considera  de primeira necesidade as 
obras de Retellado e formación dunha rampa para mellorar as condicións de 
accesibilidade no Concello de Porto do Son 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 
 

“...As obras solicitadas localízanse en dous puntos fundamentais, a primeira é 
a de garantir a estanqueidade da cuberta do edificio municipal do Concello de 
Porto do Son, na que dada a antigüidade da edificación do ano 1973 é dicir de 
máis de 48 anos nunha situación exposta dunha edificación illada na que os 
temporais con forte choivas e ventos importantes danaron a cuberta do edificio 
municipal e en especial os acaecidos na zona nos últimos meses  
A segunda actuación é a formación de unha rampla que garanta a 
accesibilidade a  a edificación para persoas con mobilidade reducida, esta 
rampla garantiría o acceso á planta baixa da edificación a cal nestes 
momentos posúe a súa porta de acceso desde unha gran rampla cun elevado 
número de banzos como se pode observar na reposición fotográfica.  
As actuacións que se propón son actuacións de mantemento e de mellora 
dafuncionalidade e  para emendar carencias e deficiencias no funcionamento 
causadas pola antigüidade da edificación e as condicións climatolóxicas 
extremas dos últimos anos que se fai necesaria de carácter urxente as 
actuacións de reparación da cuberta, a segunda actuación necesaria para un 
bo funcionamento é a formación dunha rampla que permita a accesibilidade á 
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edificación de persoas con mobilidade reducida. 
 O non realizar estas actuacións levaría á aparición de pingueiras e humidades 
na   edificación que puidese producir que as plantas altas da 
edificaciónnonreunirían    condicións de habitabilidade e salubridade.  
Doutra banda a rampla exterior faise necesaria para garantir a accesibilidade á 
edificación evitando o uso de escaleiras pola que seacede actualmente.” 
 

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Porto do Son ambas 
as dúas partes 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Porto do Son  con CIF P1507200B, fixando  as condicións que se impoñen por 
esta administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade 
beneficiaria, para o financiamento das ―obras de Retellado e formación dunha rampa 
para mellorar as condicións de accesibilidade no Concello de Porto do Son‖, tal e 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira   
 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
Orzamento Execución Material  60.768,11 euros   
Gastos xerais 13,00%      7.899,85 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     3.646,09 euros 
IVE (21%)                                 15.185,95  euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    87.500,00 euros 
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III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  70.000,00 euros  o que representa unha 
porcentaxe de 80,00 %.  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.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/93391/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 
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cláusula primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
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dirección da obra. 
  
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 



 
 

$codigo_informe 

subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
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cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
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2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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14.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de VAL DO DUBRA polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para cofinanciar as Actuacións de mellora no 
entorno do CPI de Bembibre  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello da Val do Dubra para cofinanciar as obras de 
Actuacións de mellora no entorno do CPI de Bembibre e instar a que o mesmo siga os 
trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Val do Dubra para cofinanciar as 
Actuacións de mellora no entorno do CPI de Bembibre. cunha achega provincial de 
73.920,00 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/1711/76201, o que 
representa un coeficiente de financiamento do  59,49153 %  respecto dun orzamento 
de 124.252,98 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE VAL DO DUBRA  POLO QUE SE INSTRUMENTA 
UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS 
ACTUACIÓNS DE MELLORA NO ENTORNO DO CPI DE BEMBIBRE 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Val do Dubra 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Val do Dubra considera  de primeira necesidade as 
Actuacións de mellora no entorno do CPI de Bembibre xa que se trata de “...terreos 
de titularidade municipal cedidos a educación e que forman parte das 
instalacións do colexio, sendo ... urxente a súa execución ante o deficiente 
estado de conservación que presenta, e que impide na actualidade o seu uso  
...” 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Val do Dubra ambas as 
dúas partes 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Val do Dubra con CIF P1508900F, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das ―obras de "Actuacións de mellora no entorno do CPI de 
Bembibre‖ tal e como aparece definida esta no proxecto técnico de execución (Data 
da sinatura dixital 2020.11.25)  redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canis e Portos 
D.Pablo Blanco Ferreiro Nº colexiado 22.992 



 
 

$codigo_informe 

 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  86.292,78 euros   
Gastos xerais 13,00%    11.218,06 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     5.177,57 euros 
IVE (21%)                                 21.564,57 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN            124.252,98 euros 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  73.920,00  euros  o que representa unha 
porcentaxe de  59,49153 %.  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.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  59.49153 
% da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade 
efectivamente xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso 
público previsto, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida 
e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
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reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1711/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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 
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estará redactado en galego. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra. 
 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

 



 
 

$codigo_informe 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS. 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
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xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
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1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da 
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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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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15.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de VIMIANZO polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Pavimentación no lugar do 
Porto de Cereixo.  
 
1º Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello da Vimianzo para cofinanciar as obras de  
Pavimentación no lugar de Porto de Cereixo e instar a que o mesmo siga os trámites 
oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Vimianzo  para cofinanciar as 
obras de Pavimentación no lugar de Porto de Cereixo, cunha achega provincial de 
44.705,55 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/1532/76201, o que 
representa un coeficiente de financiamento do  80,00 %  respecto dun orzamento de 
55.881,94  euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE VIMIANZO POLO QUE SE INSTRUMENTA 
UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN NO LUGAR DE PORTO DE CEREIXO 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Vimianzo 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de Vimianzo considera  de primeira necesidade as obras 
de Pavimentación no lugar de Porto de Cereixo, ao considerar que 

―...responde a unha necesidade obxectiva de reparación do mesmo dado que 
na actualidade dito firme está totalmente danado.  
Dita actuación pretende acondicionar o acceso á praza de Cereixo dende a 
estrada provincial que vai de Vimianzo a Muxía, ás referidas Torres de Cereixo 
e a igrexa de Cereixo, onde se atopa a ―Traslatio‖ representativa da chegada 
do apóstolo Santiago en barca. 
 A propia Translatio, fai desa zona un reclamo e destino cultural turístico 
importante, dada a súa importancia, polo que se pretende acondicionar o 
acceso a esa zona (de un nivel patrimonial case inigualable) acorde á contorna 
na que se atopa e á que se pode chegar a través do acceso sobre o que se 
pretende actuar; xa que permite aos visitantes achegarse ás Torres, á igrexa, 
ao paseo de Cereixo, muíño de mareas, tramo do camiño dos faros,etc..... 
...O acceso á zona patrimonial de Cereixo que constitúe un importante fito 
turístico-cultural, co que se pretende ao igual que o anterior fomentar unha 
zona de especial atractivo turístico co fin de acadar un maior desenvolvemento 
económico da zona ao converterse nun recurso de ocio turístico/cultural a nivel 
provincial, autonómico,etc....‖ 

 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Vimianzo ambas as 
dúas partes 
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ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Vimianzo con CIF P1509300H fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das ―obras de Pavimentación no lugar de Porto de Cereixo‖, tal e 
como aparece definida esta no proxecto técnico de execución redactado polo 
arquitecto D/David Estany Garea  Nº colexiado 3316 
 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  38.809,60 euros   
Gastos xerais 13,00%      5.045,25 euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     2.328,58 euros 
IVE (21%)                                   9.698,52  euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    55.881,94 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  44.705,55 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  80,00 %.  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.  
 
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
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cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/1532/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado á efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 
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adxudicado, deberá remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista na Bases 54º das de execución do Orzamento para o ano 
2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade beneficiaria 
pola contía resultante de aplicar dito porcentaxe sobre o importe de adxudicación da 
obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só 
admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados á mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra. 
 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 
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 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da 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 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
4.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. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das 
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 



 
 

$codigo_informe 

Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.  A entidade beneficiaria 
autoriza á Deputación a que obteña telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
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sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
.4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
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correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 requirirá 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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
 



 
 

$codigo_informe 

 
16.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de OROSO polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Instalación de paneis de 
sinalización urbana para o casco urbán de Sigüeiro  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Oroso para cofinanciar a Instalación de paneis 
de sinalización urbana para o casco urbán de Sigüeiro e instar a que o mesmo siga os 
trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización 
 
2º.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Oroso polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o cofinanciamento da Instalación de paneis de 
sinalización urbana para o casco urbán de Sigüeiro cunha achega provincial de 
43.080,82 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 0112/4321/76201, o que 
representa un coeficiente de financiamento do 79.99999 %  respecto dun orzamento 
de 53.851,03 euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE OROSO POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DA INSTALACIÓN DE 
PANEIS DE SINALIZACIÓN URBANA PARA O CASCO URBÁN DE SIGÜEIRO  
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de Oroso 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 

MANIFESTAN 
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Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: …b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, 
xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, 
lumínica e atmosférica nas zonas urbanas……d) Infraestrutura viaria e outros 
equipamentos da súa titularidade… 
 Neste sentido, o Concello de Oroso considera  de primeira necesidade a Instalación 
de paneis de sinalización urbana para o casco urbán de Sigüeiro  

“..a necesidade de mellorar a sinalización informativa das rúas e prazas do 
núcleo urbán de Sigüeiro xa que na actualidade esta sinalización é escasa e 
desactualizada. Polo tanto o Concello manifesta o seu interés en executar a 
INSTALACIÓN DE PANELES DE SINALIZACIÓN URBANA PARA O CASCO 
URBÁN DE SIGÜEIRO co obxecto de mellorar a orientación e guía dos 
usurarios das rúas, especialmente dos peregrinos do Camiño Inglés, xa que se 
conseguiría a homoxeneidade da sinalización informativa urbana e a súa 
actualización, así como mellorar e poñer en valor o legado patrimonial do 
Camiño Inglés,de conformidade coa competencia que o artigo 25.2.g) da Lei 
de Bases de Réxime Local. Para poder executar dita inversión, o Concello de 
Oroso necesita financiación da Deputación Provincial da Coruña xa que ditas 
obras supoñen un coste de 53.851,03 euros e os recursos dos que 
disponemos son 10.770,21 euros que están previstos no orzamento municipal 
do exercicio 2022 con cargo á aplicación orzamentaria 432.609.00 ( código do 
proxecto 2021/2/TURIS/1).” 

 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello adquirir o subministro, motivado principalmente por razón de interese 
público, social e económico. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Oroso ambas as dúas 
partes 
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ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
 
I. - OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de Oroso, con CIF P1506100E, fixando as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o cofinanciamento do Instalación de paneis de sinalización urbana para o 
casco urbán de Sigüeiro, tal e como aparece definida no prego de prescricións 
técnicas redactado polo enxeñeiro técnico industrial Jesús Manuel Mallo Puga 
Colegiado 1.178 del C.O.E.T.I.C OR. 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora achega ao expediente un 
exemplar do Prego de Prescricións, no que consta a súa aprobación polo órgano 
competente, así como a certificación de que conta coas autorizacións administrativas 
preceptivas. O dito Prego de Prescricións Técnicas foi supervisado polos Servizos 
Técnicos da Deputación e conta con informe favorable. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE SE HA REALIZAR 
Segundo o orzamento que achega o Concello o orzamento máximo para a 
subministración ascende a 53.851,03 euros. 
Orzamento de ejecución material  44.504,98 euros 
IVE (21%)                                   9.346,05 euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    53.851,03 euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento do subministro, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 43.080,82 € o que representa 
unha porcentaxe de 79,99999 % 
No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,99999 % da 
cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do 
orzamento da actividade, está financiado con cargo a recursos (propios ou alleos) 
acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e 
suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do 
subministroe, polo tanto, non serán subvencionables os gastos de redacción do 
Prego, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios por dirección, control 
de calidade etc. Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados da 
subministración. 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/4321/76201 na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa 
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aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos 
exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
4. 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, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
5. 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 adquirente, corresponderalle ao Concello o outorgamento dos 
correspondentes contratos de subministro. 
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 
Prego inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle á 
Deputación un exemplar do Prego modificado e achegar con el os informes emitidos e 
a certificación do correspondente acordo., para a súa supervisión polos Servizos 
Técnicos Provinciais. Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente 
acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.No contrato e nos anuncios de licitación para adquisición, farase constar o importe 
do financiamento provincial. 
2. Adquirido o ben, o Concello,deberá rotular o ben en lugar visible de xeito que se 
deixe constancia da data de adquisición e do financiamento provincial. O texto estará 
redactado en galego. 
3. 3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información 
que lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a 
información pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal 
de Transparencia da súa páxina web 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 

 Certificación do acordo de adxudicación definitiva do contrato de 
subministro, na que se fagan constar polo menos os seguintes datos:Persoa 
adxudicataria, Importe do contrato E prazo de execución 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 
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 Concello estará obrigado a colocar un cartel que sexa visible no que, sen 
prexuízo doutras indicacións, figure o disposto na cláusula V. de 
publicidade./Acreditación da colocación da publicidade da deputación 
mediante a remisión de fotografías debidamente dilixenciadas pola 
dirección. 

 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Acta de recepción e fotografía do subministro realizado 

 Factura e certificación acreditativa do pago do ben. 

 Certificación do acordo de aprobación da factura e do recoñecemento da 
obriga, expedida polo órgano competente.  

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de dez anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DA ACTU E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  A instalación  obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 



 
 

$codigo_informe 

3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro 
órgano de control, nacional ou europeo. 
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XI.-  REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización da instalación ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable 
 
.4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
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2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematada a instalación e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.  
  
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, 
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no lugar e data indicados no encabezamento 
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17.- Aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de SADA polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para cofinanciar as obras de Reforma interior de 
edificación existente (antiga escola de Carnoedo)  
 
1º.- Levantar o reparo interposto pola Intervención Provincial na tramitación do 
expediente de aprobación dun convenio de Cooperación entre a Excma. Deputación 
provincial da Coruña e o Concello de Sada para cofinanciar as obras de Reforma 
interior de edificación existente (antiga escola de Carnoedo) e instar a que o 
mesmo siga os trámites oportunos para proceder á súa aprobación e formalización. 
 
2º- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na tramitación do presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan as razóns de interese público no outorgamento 
da subvención. Estes principios atópanse recollidos nos artigos 22.2 LXS e 65-67 do 
seu Regulamento. 
 
3º.- Aprobar o texto e a formalización do Convenio de Cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de SADA_ para cofinanciar as  obras 
de Reforma interior de edificación existente (antiga escola de Carnoedo), cunha 
achega provincial de 140.000,00 euros con cargo a la aplicación orzamentaria 
0112/337/76201, o que representa un coeficiente de financiamento do   75,21968 %  
respecto dun orzamento de 186.121,50  euros. 
 
4º.- Condicionar o convenio á existencia de crédito adecuado e suficiente e ao 
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, no próximo exercicio 
orzamentario, de acordo coa normativa vixente no momento. 
 

ANEXO 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE SADA POLO QUE SE INSTRUMENTA UNHA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DE 
REFORMA INTERIOR DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (ANTIGA ESCOLA DE 
CARNOEDO),. 
 
Na Coruña, a __ de ____________ de 2022 
 
Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, 
como fedataria actuante 
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o/a representante da Excma. Deputación Provincial da Coruña 
 
E doutra parte o/a representante do Concello de SADA 
 
Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, 
estanlles atribuídas 
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MANIFESTAN 
 

Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de SADA considera  de primeira necesidade as obras de 
Reforma interior de edificación existente (antiga escola de Carnoedo),. 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar as obras, motivadas principalmente por razón de interese público, 
social e económico. 

“...A execución deste proxecto considérase de interese público para a 
cidadanía por motivos sociais, culturais e deportivos que supoñen o 
achegamento a zonas rurais para realizar actividades de interese xeral,  
tratando de impulsar o asociacionismo creando espazos que fortalezan 
os obxectivos das entidades asociativas e ademáis está enfocado a 
fortalecer o movemento asociativo xuvenil, que se veu debilitado pola 
crisis sanitaria, creando espazos deportivo, infantil ou musical entre 
outros.  
Neste sentido, o concello debe empregar e ter en consideración todas as 
ferramentas que teña ao seu dispor para dar resposta a intereses e 
demandas colectivase contribuir a promover tanto o desenvolvemento 
individual, a integración social e a  participación, fomentando os 
intereses peculiares da provincia..” 
 

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de SADA ambas as dúas 
partes 

ACORDAN 
 

Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
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cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1- O presente convenio de cooperación ten por obxecto a fixación das bases de 
outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello 
de SADA con CIF P1507600C, fixando  as condicións que se impoñen por esta 
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, 
para o financiamento das obras de ―Reforma interior de edificación existente 
(antiga escola de Carnoedo)‖, tal e como aparece definida esta no proxecto técnico 
de execución redactado  pola arquitecta Dª Ana Isabel Escurís Villanustre Colg. 2482 
 
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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS. 
O orzamento  total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, desagregase co seguinte detalle: 
 
Orzamento Execución Material  129.260,02       euros   
Gastos xerais 13,00%    16.803,80         euros 
Beneficio Industrial 6,00 %     7.755,60         euros 
IVE (21%)                                 32.302,08          euros 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN    186.121,50        euros 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE. 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de  140.000,00 euros  o que representa unha 
porcentaxe de  75.21968 %.  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.  
 
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  75.21968 
% da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade 
efectivamente xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso 
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público previsto, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida 
e perderase o dereito ao seu cobramento. 
 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, 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 gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
 
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0112/337/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
 
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 primeira. 
 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
 
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 remitir á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo 
polo órgano competente, un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 
os informes emitidos, para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. 
Posteriormente, se achegará a certificación do correspondente acordo. 
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V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure a marca, 
símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 
2. Rematada 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. 
 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Bases 54º das de execución do Orzamento para o 
ano 2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de 
xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da entidade 
beneficiaria pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación (só admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que 
figuren polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do 
contrato e prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e 
no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das 
axudas e outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta 
subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a 
cláusula V, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra. 

 
 2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula VIII. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas 
para a mesma finalidade. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 
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cláusula V (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso). 
 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 

a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 

 
3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
 
4.Deberá acreditar ter aboado a os terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo 
pagamento. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento  provincial, tal e como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula I, deberán estar  rematadas e presentada a 
documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo indicado na 
cláusula XIII. 
 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
 
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
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dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Nos supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación, estarase ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
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resulte aplicable 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas á Intervención xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de OUTUBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
30 de SETEMBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa 
solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que 
a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o 
pago do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
 
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 



 
 

$codigo_informe 

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 dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
 
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o ________________ 
 
E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no 
lugar e data indicados no encabezamento 
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18.- Aprobación das instrucións para tramitar a revisión excepcional de prezos 
en contratos de obras da Deputación Provincial da Coruña adaptadas ao Real 
Decreto Lei 14/2022 de 1 de Agosto.  
 
 Aprobar as instrucións para tramitar a revisión excepcional de prezos en contratos de 
obras da Deputación provincial da Coruña adaptadas ao Real Decreto Lei 14/2022 de 
1 de Agosto. 
 
Publicar as instrucións no Boletín Oficial da Provincia e no Portal de Transparencia da 
Deputación para coñecemento xeral. 
 
INSTRUCIÓNS PARA TRAMITAR A REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PREZOS EN 
CONTRATOS DE OBRAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
ADAPTADAS AO REAL DECRETO LEI 14/2022 DE 1 DE AGOSTO. 
INTRODUCCIÓN 
 
Mediante RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da 
Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo deuse publicidade ao acordo da Xunta 
relativa á aplicación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, do título II do 
Real decreto lei 3/2022, do 1 de marzo no que se refire a medidas excepcionais en 
materia de revisión de prezos nos contratos públicos de obras (DOG nº 82 do 29 de 
abril de 2022) 
 
Ao obxecto de establecer as pautas para a aplicación no ámbito da Deputación do 
citado acordo, aprobáronse polo Pleno da Corporación de 27/05/2022 (BOP nº 102 de 
31/05/2022) instrucións para tramitar a revisión excepcional de prezos en contratos de 
obras da Deputación Provincial da Coruña. 
 
Con posterioridade aprobouse o Real decreto Lei 14/2022 de 1 de agosto (BOE nº 
184 de 02/08/2022) que no seu art. 15 modifica o art. 6 e na disposición adicional 
novena modifica o art. 7 do Real decreto 3/2022, do 1 de marzo. 
 
Co fin de adaptar as instrucciones aprobadas polo Pleno en sesión celebrada o 
27/05/2022 modifícase a cláusula 3.1 que queda redactada como segue: 
 
3.1. Existencia de impacto directo e relevante na economía do contrato. 
 
Para estes efectos considerarase que existe tal impacto cando o incremento do custo 
de materiais siderúrxicos, materiais bituminosos, aluminio ou cobre, calculado 
aplicando aos importes do contrato certificados nun período determinado, sempre 
posterior ao 1 de xaneiro de 2021, que non poderá ser inferior a doce nin superior a 
vinte catro meses, a súa fórmula de revisión de prezos si a tivese, e, na súa falta, 
aplicando a que pola natureza das obras lle corresponda de entre as fixadas no Real 
Decreto 1359/2011, do 7 de outubro, exceda do 5 por cento do importe certificado do 
contrato nese mesmo período.  
Para estes efectos, entenderase por período determinado o comprendido entre o 
período incluído na primeira certificación de obra e a última inmediatamente anterior á 
acta de recepción, minorado no seu caso, no período de demora que sexa imputable 
ao contratista. 
No caso de que o contrato tivese unha duración inferior a doce meses, o incremento 
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do custo calcularase sobre a totalidade dos importes do contrato certificados. O 
período mínimo de duración do contrato para que poida se aplicable esta revisión 
excepcional de prezos será de catro meses, por debaixo do cal non existirá este 
dereito. 
O cálculo deste incremento efectuarase suprimindo da fórmula aplicable ao contrato 
os termos que representan os elementos de custo distintos dos antes citados, e 
incrementando o termo fixo, que representa a fracción non revisable do prezo do 
contrato, no valor dos coeficientes dos termos suprimidos, de forma que a suma de 
todos os coeficientes mantidos máis o termo fixo sexa a unidade. 
A contía da revisión excepcional á que se refire este artigo non poderá ser superior ao 
20 por cento do prezo de adxudicación do contrato. Dita contía non se tomará en 
consideración para os efectos do límite do 50 por cento previsto no artigo 205.2. da 
Lei 9/2017, do 8 de novembro, e no artigo 111.2 da Real Decreto Lei 3/2020, do 4 de 
febreiro; nin para os efectos doutros límites sobre modificacións previstos na 
normativa anterior que fose de aplicación ao contrato. 
 
En consecuencia, coa citada modificación o texto refundido das citadas instruccións 
queda redactado do seguinte modo: 
 
1.- ÁMBITO SUBXECTIVO. 
 
As presentes instrucións serán de aplicación á Deputación provincial da Coruña. 
 
2.- ÁMBITO OBXECTIVO. 
 
2.1.- Contratos susceptibles de revisión 
Contratos públicos de obras, administrativos ou privados. 
 
2.2.- Contratos de obras en execución, licitación, adxudicación ou formalización 
á entrada en vigor da Real Decreto Lei 3/2022, isto é, o 02/03/2022. 
De acordo co establecido no Real Decreto Lei 3/2022 modificado polo Real Decreto 
Lei 6/2022 e o acordo da Xunta de Galicia do 28 de abril do 2022, que o fai extensivo 
á administración local, serán susceptibles de revisión excepcional de prezos os 
contratos públicos de obras, xa sexan administrativos ou privados, adxudicados pola 
Deputación provincial da Coruña que se atopen en execución, licitación, adxudicación 
ou formalización á entrada en vigor do real decreto-lei 3/2022, isto é, a partir do 
02/03/2022. 
 
2.3.- Contratos de obras cuxo anuncio de licitación se publique na plataforma de 
contratos do sector público no prazo dun ano a partir do 02/03/2022. 
Serán susceptibles de revisión excepcional de prezos os contratos públicos de obras, 
xa sexan administrativos ou privados, cuxo anuncio de adxudicación ou formalización 
se publique na plataforma de contratación do sector público no período dun ano desde 
a entrada en vigor do real decreto-lei 3/2022, é dicir, a partir do 02/03/2022, sempre 
que concorra a circunstancia establecida en real decreto lei 3/2022. 
 
Igual posibilidade de revisión excepcional de prezos recoñeceráselle ao contratista 
naqueles contratos públicos de obras, xa sexan administrativos ou privados, 
adxudicados pola Deputación provincial da Coruña, cuxo anuncio de licitación se 
publique na plataforma de contratos do sector público no prazo dun ano desde a 
entrada en vigor do real decreto lei 3/2022, isto é a partir do 02/03/2022, e cuxo prego 
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de cláusulas administrativas particulares estableza unha fórmula de revisión de 
prezos, sempre que concorra a circunstancia establecida no real decreto-lei 3/2022. 
2.4.- Incumprimento de prazos polo contratista 
Non procederá o cómputo dos prazos para esta revisión extraordinaria si a obra se 
demorou por causas imputables ao contratista. 
 
3.- RECOÑECEMENTO DA REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PREZOS E CRITERIOS 
DE CÁLCULO. 
A revisión excepcional de prezos recoñecerase cando o incremento do custo dos 
materiais empregados para o contrato de obras tivese un impacto directo e relevante 
na economía do contrato durante a súa vixencia e ata a súa finalización, isto é unha 
vez formalizada a acta de recepción e emitida a correspondente certificación final.  
 
3.1. Existencia de impacto directo e relevante na economía do contrato. 
Para estes efectos considerarase que existe tal impacto cando o incremento do custo 
de materiais siderúrxicos, materiais bituminosos, aluminio ou cobre, calculado 
aplicando aos importes do contrato certificados nun período determinado, sempre 
posterior ao 1 de xaneiro de 2021, que non poderá ser inferior a doce nin superior a 
vinte catro meses, a súa fórmula de revisión de prezos si a tivese, e, na súa falta, 
aplicando a que pola natureza das obras lle corresponda de entre as fixadas no Real 
Decreto 1359/2011, do 7 de outubro, exceda do 5 por cento do importe certificado do 
contrato nese mesmo período.  
 
Para estes efectos, entenderase por período determinado o comprendido entre o 
período incluído na primeira certificación de obra e a última inmediatamente anterior á 
acta de recepción, minorado no seu caso, no período de demora que sexa imputable 
ao contratista. 
 
No caso de que o contrato tivese unha duración inferior a doce meses, o incremento 
do custo calcularase sobre a totalidade dos importes do contrato certificados. O 
período mínimo de duración do contrato para que poida se aplicable esta revisión 
excepcional de prezos será de catro meses, por debaixo do cal non existirá este 
dereito. 
 
O cálculo deste incremento efectuarase suprimindo da fórmula aplicable ao contrato 
os termos que representan os elementos de custo distintos dos antes citados, e 
incrementando o termo fixo, que representa a fracción non revisable do prezo do 
contrato, no valor dos coeficientes dos termos suprimidos, de forma que a suma de 
todos os coeficientes mantidos máis o termo fixo sexa a unidade. 
 
A contía da revisión excepcional á que se refire este artigo non poderá ser superior ao 
20 por cento do prezo de adxudicación do contrato. Dita contía non se tomará en 
consideración para os efectos do límite do 50 por cento previsto no artigo 205.2. da 
Lei 9/2017, do 8 de novembro, e no artigo 111.2 da Real Decreto Lei 3/2020, do 4 de 
febreiro; nin para os efectos doutros límites sobre modificacións previstos na 
normativa anterior que fose de aplicación ao contrato. 
 
3.2. Criterios de cálculo da revisión excepcional de prezos 
A contía resultante da revisión excepcional calcularase da seguinte maneira:  
 
a) Cando o prego de cláusulas administrativas particulares do contrato de obras 
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estableza unha fórmula de revisión de prezos, dita contía será o incremento que 
resulte da aplicación desta fórmula modificada suprimindo o termo que represente o 
elemento de custo correspondente a enerxía, e incrementando o termo fixo, que 
representa a fracción non revisable do prezo do contrato, no valor do coeficiente do 
termo suprimido, de forma que a suma de todos os coeficientes mantidos máis o 
termo fixo sexa a unidade, ás certificacións do executado durante o período desde o 1 
de xaneiro de 2021, ou desde o primeiro período certificado si este fose posterior, ata 
o momento no que, de acordo con o disposto no apartado 5 do artigo 103 da Lei 9/ 
2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, poida ser efectiva a revisión 
prevista na cláusula. Transcorrido este período, o contrato rexerase polo establecido 
no prego.  
 
b) Cando o prego de cláusulas administrativas particulares non estableza a fórmula de 
revisión de prezos, dita contía determinarase como a diferenza entre o importe 
certificado pola execución da obra cada ano desde 1 de xaneiro de 2021, ou desde o 
primeiro período certificado si este fose posterior, ata a conclusión do contrato e o que 
se certificou si dita execución tivese dereito a revisión de prezos, aplicando a fórmula 
que apareza no proxecto de construción que serviu de base para a licitación do 
mesmo ou na súa falta a que correspondese ao contrato de entre as mencionadas no 
Real Decreto 1359/2011, do 7 de outubro, modificada suprimindo o termo que 
represente o elemento de custo correspondente a enerxía, e incrementando o termo 
fixo, que representa a fracción non revisable do prezo do contrato, no valor do 
coeficiente do termo suprimido, de forma que a suma de todos os coeficientes 
mantidos máis o termo fixo sexa a unidade.  
 
Esta regra aplicarase aínda que aínda non se executara o 20 por cento do importe do 
contrato ou non transcorresen dous anos desde a súa formalización. En ambos os 
casos, a data a considerar como referencia para os índices de prezos representados 
con subíndice 0 nas fórmulas de revisión será a data de formalización do contrato, 
sempre que a formalización se produza no prazo de tres meses desde a finalización 
do prazo de presentación de ofertas, ou respecto da data en que termine este prazo 
de tres meses si a formalización se produce con posterioridade. En todo caso, si a 
data de formalización é anterior ao 1 de xaneiro de 2021, tomarase como referencia o 
31 de decembro de 2020. 
 
4.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DE REVISIÓN 
DE PREZOS. 
 
4.1. Solicitude 
Presentarase unha solicitude para cada unha das obras das que se solicite revisión de 
prezos asinada por persoa con poder suficiente para representar á empresa, 
identificando o código de expediente e o código de obra. 
 
4.1.1. Prazo de presentación das solicitudes. 
As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica da Deputación a partir da 
formalización da acta de recepción e en todo caso antes da aprobación da 
certificación final das obras. 
 
4.1.2. Documentación a acompañar ás solicitudes  
A solicitude irá acompañada da documentación necesaria para acreditar a 
concorrencia da circunstancia de excepcionalidade establecida en real decreto-lei 
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3/2022. 
 
4.2. Comprobación por parte da Deputación 
O órgano de contratación deberá apreciar o cumprimento da circunstancia de 
excepcionalidade que dea lugar á revisión de prezo. Para iso, e sempre que sexa 
posible, o órgano de contratación utilizará datos procedentes do Instituto Nacional de 
Estatística.  
 
O servizo técnico provincial competente (Vías e Obras, Arquitectura e Mantemento ou 
Asistencia Técnica a Municipios) efectuará a comprobación da documentación 
presentada polo solicitante mediante informe motivado, no que se indicará: 

 Se procede ou non a revisión de prezos.  
 No caso de que proceda a revisión de prezos, a fórmula de revisión de prezos  

a aplicar. 
 En caso de demora no prazo de execución do contrato, si a mesma é por 

causa imputable ao contratista ou á Administración. 
 O importe da liquidación provisional calculada cos índices publicados ata a 

data do informe. 
 

O informe do servizo técnico remitirase ao Servizo de Patrimonio e Contratación para 
que emita o correspondente informe relativo aos aspectos xurídicos que, coa 
conformidade da Secretaría Xeral remitirase ao Servizo de Fiscalización para emisión 
do preceptivo informe. 
 
4.3. Emenda 
En caso de non achegarse a documentación necesaria para a tramitación da revisión 
extraordinaria, o órgano de contratación concederá un prazo improrrogable de sete 
días hábiles para emendar os defectos observados.  
 
No caso de que neste prazo non se emendase a deficiencia, denegarase a solicitude. 
 
4.4.- Proposta provisional 
Unha vez recibida a documentación, o órgano de contratación ditará unha proposta 
provisional indicando nela se procede recoñecer a revisión excepcional de prezos e, 
de ser así, a fórmula aplicable ao contrato e a liquidación provisional. 
 
4.5.- Trámite de audiencia 
A proposta provisional trasladarase ao contratista por un prazo de 10 días hábiles 
para que presente as súas alegacións. 
4.6.- Resolución 
4.6.1.- Prazo para emitir resolución. 
Transcorrido o prazo establecido no apartado anterior, o órgano de contratación 
resolverá motivadamente o que proceda no prazo dun mes a contar desde a 
recepción das alegacións ou desde a finalización do prazo para a súa presentación.  
A concesión da revisión excepcional de prezos non requirirá o reaxuste da garantía 
definitiva. 
 
Aprobarase a concesión ou denegación da revisión extraordinaria de prezos de forma 
motivada por Resolución de Presidencia que se notificará ao contratista, á dirección 
de obra e á Intervención Provincial. 
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4.7.- Desestimación por silencio 
 A finalización do prazo máximo para resolver sen ter resolución expresa, faculta ao 
solicitante para entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo. 
 
5.- PAGO DA CONTÍA RESULTANTE DA REVISIÓN DE PREZOS. 
 
5.1.- Forma de pago e desistencia de recursos 
A contía resultante desta revisión excepcional será obxecto de factura polo contratista 
e presentarase, separadamente, cando se presente a certificación final da obra e a 
factura desta certificación final.  
 
O pago da contía resultante da revisión excepcional de prezos quedará condicionado, 
no caso de que o contratista interpuxera calquera reclamacións ou recursos en vía 
administrativa ou exercitado calquera tipo de acción xudicial por causa do incremento 
do custo dos materiais nese contrato, a que acredite fidedignamente que desistiu 
daqueles. 
 
5.2.- Determinación definitiva do importe na liquidación 
O importe da liquidación provisional da revisión extraordinaria de prezos corrixirase, 
no seu caso, á alza ou á baixa, na liquidación do contrato, cos índices oficiais 
definitivos correspondentes ao período en que se aplicou a revisión. 
 
Para estes efectos, o servizo técnico correspondente emitirá de oficio informe no que 
se determine a liquidación definitiva da revisión extraordinaria de prezos. 
 
O informe remitirase ao Servizo de Patrimonio e Contratación que emitirá informe 
xurídico e remitirao ao Servizo de Fiscalización. 
 
Unha vez fiscalizado favorablemente emitirase a correspondente resolución 
aprobando a liquidación definitiva da revisión extraordinaria de prezos que se 
notificará ao contratista. 
 
No caso de que da liquidación definitiva resulte un importe a favor do contratista, este 
presentará a correspondente factura por este importe. 
 
No caso de que a liquidación definitiva resulte un importe a favor da Deputación, 
requirirase ao contratista para que presente a correspondente factura rectificativa e 
proceda ao seu ingreso e de non efectualo, descontarase do importe da garantía 
definitiva do contrato ou no seu caso, esixirase pola vía de constrinximento. 
 
5.3.- Repercusión ao subcontratista. 
O contratista que perciba a contía resultante desta revisión excepcional deberá 
repercutir ao subcontratista a parte da mesma que corresponda á porción da obra 
subcontratada. O subcontratista terá acción contra o contratista para reclamarlle dita 
parte.  
 
Os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante polas 
obrigacións contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do 
contrato principal e dos subcontratos. 
 
5.6.- Transmisión de dereitos de cobranza  
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O contratista terá dereito a transmitir os dereitos de cobranza da revisión de prezos.  
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19.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora 
do firme en acceso a O Outeiro e outros", do Concello de Boimorto, incluído no 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) POS+2022, co código 2022.2000.0117.0, levantamento 
da condición á que quedou sometido e aprobación definitiva deste investimento  
 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Boimorto do proxecto 
modificado do investimento denominado ―Mellora do firme en acceso a O Outeiro e 
outros‖, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+2022, co código 2022.2000.0117.0 , no que 
se acreditan os seguintes 
 
ANTECEDENTES 
 
Logo de ver o acordo que adoptou o Pleno desta deputación na sesión ordinaria do 23 
de xuño do 2022,  en relación coa Resolución da Presidencia da Deputación nº 
2022/33529, do 27 de xullo do 2022 e o acordo plenario provincial adoptado na sesión 
realizada o 29 de xullo do 2022, que aprobou definitivamente o Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ 2022 e o seu Plan Complementario. 
 
Tendo en conta que, segundo o disposto no apartado 2 do citado acordo plenario do 
23 de xuño do 2022,  a aprobación definitiva dos investimentos dalgúns concellos 
quedaba condicionada á realización das condicións suspensivas que se detallan para 
cada un deles, entre os que figura este investimento cos seguintes datos: 
 

   Financiamento 
 

Concello Código Denominación Deputación Concello 
Orzamento 

Total 
Condición 
Pendente 

Boimorto 2022.2000.0117.0 
Mellora do firme en acceso a 
O Outeiro e outros 

118.026,71 0,00 118.026,71 
Autorización 
Patrimonio 
Cultural - Xunta 

 
Logo de aprobar o Concello de Boimorto un proxecto modificado deste investimento, 
con incremento do seu orzamento de contrata, asinado dixitalmente o 20 de xuño do 
2022 polo enxeñeiro de camiños, canais e portos, Pablo Blanco Ferreiro, que xa 
redactara o proxecto inicial, previos os correspondentes informes técnicos e xurídicos, 
coa finalidade de adaptalo ás condicións establecidas na autorización da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia concedida con data do 28 de abril do 
2022 e que afectan basicamente ao núcleo de Paredes e á substitución do pavimento 
de aglomerado previsto no dito núcleo por formigón. 
 
Logo de ver o certificado do interventor municipal acreditativo da existencia de crédito 
do 29 de agosto do 2022, para facer fronte ao incremento do orzamento de contrata 
deste proxecto modificado. 
 
Logo de ver que consta no expediente un informe de supervisión favorable emitido o 
22 de xullo do 2022 polo  Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta 
deputación con respecto deste proxecto modificado. 
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FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan, aprobadas mediante acordo plenario 
adoptado na sesión realizada o 26 de novembro do 2021 e publicadas no Boletín Oficial 
da Provincia (BOP) número 228, do 30 de novembro do 2021 e modificadas mediante 
acordo plenario do 27 de maio do 2022 para a regulación do POS+ Adicional 2/2022  
(BOP número 102 do 31 de maio do 2022). 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado ―Mellora do firme en 
acceso a O Outeiro e outros‖, do Concello de Boimorto, incluído no Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+2022, co código 2022.2000.0117.0,  que foi aprobado de forma condicionada á 
obtención da autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de 
Galicia e que polo tanto aínda non está adxudicado. Este proxecto modificado conta 
coa aprobación do órgano competente do concello e máis co informe de supervisión 
favorable emitido o 22 de xullo do 2022 polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios desta deputación e cos correspondentes informes técnicos e xurídicos 
favorables, todo iso coa finalidade de adaptalo ás condicións establecidas na 
autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia concedida 
o 28 de abril do 2022 e que afectan basicamente ao núcleo de Paredes e á 
substitución do pavimento de aglomerado previsto no dito núcleo por formigón, e que 
supón un incremento do orzamento total de contrata respecto do proxecto inicial que é 
asumido integramente polo Concello de Boimorto tal e como se indica na seguinte 
táboa:   
  

Proxecto modificado con 
incremento  

Concello de Boimorto 
“Mellora do firme en acceso a 

O Outeiro e outros” 
Código 2022.2000.0117.0 

PROXECTO 
 INICIAL 
Contrata 

PROXECTO 
 MODIFICADO 

Contrata 

 

DIFERENZA 
Contrata 

CONDICIÓN 
CUMPRIDA 

Deputación 118.026,71 118.026,71  0,00 Autorización 
Patrimonio 
Cultural-Xunta 

Concello 0,00 16.379,21  16.379,21 

Total 118.026,71 134.405,92  16.379,21 

 

2.- Aprobar definitivamente este investimento, logo de considerar cumprida a 
condición á que fora sometido segundo o apartado 2 do acordo plenario desta 
deputación adoptado o 23 de xuño do 2022 que aproba o POS+2022 e, en 
consecuencia,  levantar a condición suspensiva  á que foi sometido. 
 
3.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida 0430 
/4592 /76201 do vixente orzamento provincial. 
 
4.- Notificarlle este acordo ao Concello de Boimorto para os efectos de que poida 
iniciar a contratación e execución deste investimento. 
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20.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora e 
ampliación do saneamento no lugar de San Mamede", do Concello de Paderne, 
incluído na primeira fase do Plan provincial de cooperación as obras e servizos 
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por 
maior achega provincial co código 2019.2001.0534.0  
 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación do proxecto modificado do 
investimento denominado ―Mellora e ampliación do saneamento no lugar de San 
Mamede‖, do Concello de Paderne, incluído na primeira fase do Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial co código 2019.2001.0534.0, no 
que se acreditan os seguintes 
 
ANTECEDENTES: 
 
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación de data 26 de abril de 2019, en 
relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo 
que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan Complementario 
 
Logo de ver as Resolucións de presidencia nº 32577 do 27/09/2019 (modificada por 
Resolución nº 37340 de data 23/10/2019) en relación coa Resolución nº 36014 do 
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de data 23/10/2019), polas que se 
aprobou definitivamente a 1ª fase do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 
por maior achega provincial, no que se inclúe este investimento cos datos que se 
indican: 

   Financiamento 

Concello Código Denominación 
 

Deputación 
 

Concello 
Orzamento 

Total 

 
Paderne 
 

2019.2001.0534.0 
Mellora e ampliación do saneamento no 

lugar de San Mamede 
64.038,38 0,00 64.038,38 

 
 

Logo de ver que o Concello de Paderne, mediante acordo da Xunta de Goberno Local 
do 6 de abril de 2021, adxudicoulle a obra á empresa URESPA PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L., co NIF B70446182, no prezo de 55.713,39 € e que no día de hoxe está  
totalmente pendente de certificar  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Logo de aprobar o Concello de Paderne, previa solicitude do director facultativo da 
obra, coa conformidade do representante da empresa adxudicataria e os 
correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables, un proxecto modificado 
deste investimento, asinado dixitalmente o 2 de xuño de 2022 polo arquitecto e 
director das obras, Antonio López Rodríguez, que xa redactara o proxecto inicial,  sen 
variación do seu orzamento total, pero que supón, con respecto deste, un cambio do 
trazado inicialmente previsto, ao ter que suprimir parte dun tramo contemplado no 
proxecto inicial, concretamente o que pretendía dar servizo no lugar de A Portela, pola 
imposibilidade de realizar un conexionado funcional ata o saneamento existente, xa 
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que as cotas comprobadas in situ neste lugar obrigarían a un bombeo non previsto, 
substituíndose este tramo pola continuación doutro dos tramos xa previstos no 
proxecto inicial ata o conexionado co saneamento xa existente 
 
Logo de ver o informe técnico sobre o investimento (Anexo V), asinado dixitalmente o 
29 de agosto de 2022 polo arquitecto redactor e director das obras, no que indica que 
o trazado polo que discorren as obras incluídas neste proxecto modificado do 2 de 
xuño de 2022 é de titularidade municipal, con dispoñibilidade total, polo que non se 
precisan autorizacións previas 
 
Logo de ver o informe técnico-xurídico (Anexo VI), asinado o 30 de agosto do 2022 
polo arquitecto director das obras e polo secretario do concello, no que este último 
indica que o concello  ten dispoñibilidade dos camiños necesarios para a execución 
das obras ao atoparse inventariados como propiedade do Concello de Paderne  
 
Tendo en conta que este proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o o 22 de xullo de 2022 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO: 
         
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2019, aprobadas mediante acordo 
plenario adoptado na sesión realizada o 28 de setembro de 2018 e publicadas no 
BOP número 188, do 2 de outubro de 2018 e que lle son aplicables ao POS+ 
Adicional 1/2019 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 

 
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado ―Mellora e ampliación 
do saneamento no lugar de San Mamede‖, do Concello de Paderne, incluído na 1ª 
fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co 
código 2019.2001.0534.0, sen variación económica, que está adxudicado, que se 
aprobou polo concello, previa solicitude do director das obras e que conta  cos 
correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables, coa conformidade do 
adxudicatario e coa supervisión favorable do Servizo de Asistencia técnica a 
Municipios desta deputación, coa única finalidade de suprimir un dos tramos 
contemplados no proxecto inicial e a súa substitución pola continuación doutro xa 
existente, co obxectivo de conseguir unha conexión operativa do novo trazado de 
saneamento municipal co que está xa en funcionamento no Concello de Paderne, 
sendo os seus datos  de execución os que se indican na seguinte táboa: 
 

 
Contrata Adxudicación Baixa Certificado 

Pendente 
certificar 

Concello de Paderne 
Código 2019.2001.0534.0 
“Mellora e ampliación do 
saneamento no lugar de 

San Mamede” 

Deputación 
64.038,38 55.713,39 8.324,99 0,00 55.713,39 

Concello 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 64.038,38 55.713,39 8.324,99 0,00 55.713,39 

 
2.- A achega provincial a este investimento financiarase con cargo á partida 
orzamentaria 0430/1606/76201 do vixente orzamento provincial. 
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3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Paderne para os efectos de que poida 
continuar coa execución deste investimento. 
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21.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Mellora 
da envolvente do pavillón cuberto do colexio CEP Xosé Mª Brea Segade de 
Taragoña", do Concello de Rianxo, incluído na segunda fase do Plan provincial 
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 
concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior achega provincial, co código 
2019.2001.0736.0  
 
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo concello de Rianxo do proxecto 
modificado denominado ―Mellora da envolvente do pavillón cuberto do colexio CEP 
Xosé Mª Brea Segade de Taragoña‖, do Concello de Rianxo, incluído na segunda e 
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2019 por maior 
achega provincial, co código 2019.2001.0736.0, no que se acreditan os seguintes 
 
ANTECEDENTES 
 
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 26 de abril de 2019, en 
relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo 
que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 e o seu Plan Complementario 
 
Logo de ver o acordo adoptado polo Pleno desta deputación, na sesión ordinaria 
realizada o 20 de decembro do 2019, que aprobou a segunda e derradeira fase do 
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan 
único de concellos) POS+Adicional 1/2019 no que se inclúe, entre outros, este 
investimento cos seguintes datos: 
 

   Financiamento  

Concello Código Denominación Deputación Concello Orzamento 
Total 

Rianxo 2019.2001.736.0 

Mellora da envolvente do 
pavillón cuberto do 
colexio CEP Xosé Mª 
Brea Segade de 
Taragoña 

63.300,00 0,00 63.300,00 

 
Logo de ver que o Concello de Rianxo,  mediante Resolución da Alcaldía número 
661/2021 do 5 de agosto de 2021(publicado na Plataforma de Contratos do Estado o 
12 de agosto de 2021), adxudicoulle a execución deste investimento á empresa 
Novavial S.L, co NIF B70538459, por un importe de 61.105,00 €, que minoran a 
achega provincial inicial tal e como se indica na seguinte táboa, na que tamén se 
reflicten os datos de execución que constan no día de hoxe: 

 
Contrata Adxudicación Baixa Certificado 

Pendente 
certificar  

Concello de Rianxo 
Código: 

2019.2001.0736.0 
“Mellora da 

envolvente do pavillón 
cuberto do colexio 
CEP Xosé Mª Brea 

Segade de Taragoña” 

Deputación 63.300,00 61.105,00 2.195,00 0,00 61.105,00 

Concello 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Total 63.300,00 61.105,00 2.195,00 0,00 61.105,00 
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Tendo en conta que, mediante a Resolución da Alcaldía do Concello de Rianxo do 3 
de decembro de 2021, subida á plataforma SUBTEL o 25 de abril de 2022, declárase 
resolto este contrato coa devolución da garantía constituída, por mutuo acordo coa 
empresa adxudicataria, representada por Luis Felipe López Saco e o Concello de 
Rianxo, ao non axustarse os prezos dos  materiais do proxecto inicial, redactado no 
ano 2019, aos prezos de mercado actuais, que experimentaron un gran incremento, 
sendo preciso redactar un proxecto modificado que recolla uns prezos actualizados 
 
Logo de aprobar o Concello de Rianxo un proxecto técnico modificado deste 
investimento, datado o 19 de novembro de 2021 e asinado dixitalmente o 18 de abril 
de 2022 polo  arquitecto e director da obra, Juan Carlos Bastos González, que xa 
redactara o proxecto inicial, cun incremento  do orzamento total de contrata respecto 
do proxecto inicial incluído no Plan que é asumido integramente polo concello e que 
conta cos correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables, coa única 
finalidade de axustar os prezos contidos no proxecto inicial aos prezos reais de 
mercado  
  
 Logo de ver que segundo os anexos V, VI, VII e VIII incorporados ao expediente, 
este proxecto modificado non precisa de ningunha autorización sectorial, o concello 
conta coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a súa execución e o proxecto 
cumpre os requisitos para ser considerado financeiramente sostible 
 
Logo de ver a certificación emitida o 1 de setembro de 2022 pola Interventora 
accidental do concello da existencia de crédito axeitado e suficiente para o contrato 
de obra ―Mellora da envolvente do pavillón cuberto do colexio C.E.P. Xosé María Brea 
Segade de Taragoña, en Rianxo‖ polo importe de 95.033,40 €, co seguinte detalle: 
61.105,00 € ( Subvención Deputación); 33.255,21 € ( Achega municipal) e de 673,19 
€ ( Préstamo) 
 
Tendo en conta que consta no expediente o informe de supervisión favorable emitido 
o 20 de abril de 2022 polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta 
deputación respecto deste proxecto modificado  
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas 
polo Pleno desta Deputación o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín 
Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de outubro de 2018 e que lle son 
aplicables ao POS+ Adicional 1/2019 
 
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña 
ACORDA: 
 
1.- Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado ―Mellora da 
envolvente do pavillón cuberto do colexio CEP Xosé Mª Brea Segade de Taragoña‖, 
do Concello de Rianxo,  incluído na 2ª e derradeira fase do Plan provincial de 
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) 
POS+ Adicional 1/2019, co código 2019.2001.0736.0, datado o 19 de novembro de 
2021 e asinado dixitalmente o 18 de abril de 2022 polo arquitecto e director da obra 
que xa redactara o proxecto inicial, que foi aprobado polo concello, previos os 
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correspondentes informes técnicos e xurídicos favorables e  logo da resolución do 
contrato por mutuo acordo coa empresa adxudicataria, que foi redactado pola 
diferenza existente entre o valor dos materiais descritos no proxecto orixinal 
redactado no ano 2019 e o valor de mercado actual, o que  fai necesario axustar os 
prezos contidos no proxecto inicial aos prezos reais de mercado, tendo en 
consecuencia o proxecto modificado un incremento do seu orzamento total de 
contrata que é asumido integramente polo Concello de Rianxo, tal e como se indica 
na seguinte táboa: 
 

Proxecto modificado con 
resolución de contrato 

Concello de Rianxo 
“Mellora da envolvente do pavillón 
cuberto do colexio CEP Xosé Mª 

Brea Segade de Taragoña” 
Código 2019.2001.0736.0 

 
PROXECTO INICIAL 

 
PROXECTO 

MODIFICADO 
DIFERENZA 

Contrata Adxudicación 

Deputación 63.300,00 61.105,00 61.105,00 0,00 

Concello 0,00 0,00 33.928,40 33.928,40 

Total 63.300,00 61.105,00 95.033,40 33.928,40 

 
2.-  A  achega  provincial  a  este investimento  financiarase  con  cargo  ao  crédito  
consignado  na  partida   0430/3231/76201 do vixente orzamento provincial.  
 
3.- Notificarlle este acordo ao Concello de Rianxo para os efectos de que poida iniciar 
a contratación e execución deste investimento. 
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22.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Boiro polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Rehabilitación da 
Capela do Pazo de Goiáns"  
 
 
1º Excepcionar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na  tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns de interese público no outorgamento de 
la subvención, sendo especialmente destacable o acordo entre administracións 
públicas, fomentando a colaboración e o desenvolvemento de proxectos comúns que 
contribúan á mellora do patrimonio provincial. 
 
2º Apréciase no presente expediente razóns de interese público e social que xustifican 
a concesión da subvención nominativa. O obxecto deste proxecto e recuperar o 
patrimonio cultural e histórico que constitúe a capela do Pazo de Goiáns dentro do 
proxecto global de recuperación do mesmo para a veciñanza, xa que actualmente a 
capela carece de teito e acusa problemas estruturais aparentemente debidos aos 
efectos das inclemencias. O Pazo está situado nunha parcela singular, ao pé do 
estuario do Río Coroño dominando a Praia de Barraña, as cores dos seus xardíns, 
cheos de especies singulares, de espazos naturais significativos, o seu embarcadoiro, 
as antigas "pesqueiras"... fan deste conxunto un elemento de gran importancia. En 
particular a capela do Pazo, obxecto deste convenio, precisa urxentemente dunha 
consolidación dos elementos orixinais que se poden preservar e unha rehabilitación 
respetando no posible a configuración orixinal. 
 
3º Salvar a nota de reparos emitida pola Intervención da Deputación no seu informe, 
coa motivación incorporada nos apartados 1º e 2º do presente acordo. 

 
4º Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a 
Excma. Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE BOIRO con CIF 
P1501100J, para financiar o ―REHABILITACIÓN DA CAPELA DO PAZO DE GOIÁNS‖ 
cun orzamento de 110.133,81 € 

 
5º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 87.905,62  
euros  o que representa unha porcentaxe de 79,82%.   

 
6º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/4321/76201 
 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE A EXCMA. 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE BOIRO POLO QUE 
SE INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O 
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DO "REHABILITACIÓN DA CAPELA DO PAZO 
DE GOIÁNS" 
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Na Coruña, a __ de ____________ de 202_ 
 
 

REUNIDOS 
 

Dunha parte, D. ________________________, en representación da Deputación da 
Coruña, 
 
E doutra parte D. ______________________ en representación  do Concello de 
BOIRO 
 
Ambos comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e 
representación suficientes para formalizar o presente convenio de cooperación, e 
reunidos en presenza da Secretaria Provincial. 

 
M A N I F E S T A N 

 
Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do 
establecido no artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a 
asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente 
os de menor capacidade económica e de xestión. 
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao 
conxunto dos servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e 
economía na prestación destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación 
municipal. Con esta finalidade, a Deputación poderá outorgar subvencións e axudas 
con cargo aos seus recursos propios para a realización e o mantemento de obras e 
servizos municipais, que se instrumentarán a través de plans especiais ou outros 
instrumentos específicos. 
 Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas 
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que 
contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos 
termos previstos no artigo 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local 
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da 
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas,  entre outras, as seguintes 
materias: d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 
 
Neste sentido, o Concello de BOIRO considera de primeira necesidade as actuacións 
relativas ao REHABILITACIÓN DA CAPELA DO PAZO DE GOIÁNS,  xa que o 
Concello de BOIRO considera de primeira necesidade a rehabilitación da capela 
situada no recinto do Pazo de Goiáns, xa que na actualidade se nun estado ruinoso, 
sendo precisa a intervención na mesma para evitar unha maior deterioración da 
mesma, sendo urxente a súa reparación para evitar danos irreparábeis 
 
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do 
Concello realizar o REHABILITACIÓN DA CAPELA DO PAZO DE GOIÁNS, motivadas 
principalmente por razón de interese público, social e económico. 

 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de BOIRO ambas as dúas 
partes 
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A C O R D AN 

 
Formalizar o presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1- O presente convenio de cooperación interadministrativa ten por obxecto a fixación 
das bases de outorgamento  dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol 
do Concello de BOIRO, con CIF  P1501100J, fixando  as condicións que se impoñen 
por esta administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade 
beneficiaria, para o financiamento das actuacións de "REHABILITACIÓN DA 
CAPELA DO PAZO DE GOIÁNS", tal e como aparece definida esta na memoria 
valorada que figura no expediente. 
 
2- A entidade beneficiaria, na súa condición de promotora das actuacións, achega ao 
expediente un exemplar da memoria valorada, 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 actuacións. 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 e en todos 
os documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, 
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de 
obra completa realizada polo seu redactor ou fase susceptible de utilización ou 
aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez rematada e dentro do período de 
vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese a destinala a uso público 
para o cal está prevista. 
 
II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.  
 
 
1 ACTUACIONS PREVIAS ...............................................................................… 4.185,09 
2 MOVIMENTO DE TERRAS, DRENAXES E SOLEIRAS................................… 9.261,40  
3 ESTRUTURA  ................................................................................................… 6.681,41  
4 CUBERTA ....................................................................................................… 13.138,56  
5 CARPINTERIA EXTERIOR ..........................................................................… 11.835,63  
6 INSTALACION ELECTRICA .........................................................................… 12.110,06  
7 REVESTIMENTOS .......................................................................................… 16.769,47  
8 XESTION DE RESIDUOS .............................................................................… 1.046,84  
9  SEGURIDADE E SAUDE.............................................................................… 1.458,66  
 
Orzamento de execución material                    76.487,12  
13% de gastos xerais                       9.943,33  
6% de beneficio industrial                 4.589,23  
      Suma                                 91.019,68  
      21% IVE            19.114,13  

  Orzamento de execución por contrata               110.133,81 

 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
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OU ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de   87.905,62 euros  o que representa unha 
porcentaxe de 79,82%.  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.  
2. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,82 % da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente 
xustificada non se conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito ao seu cobramento. 
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de 
redacción de proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, 
honorarios por dirección das obras,  etc.  
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4 O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/4321/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención 
de crédito. 
Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como 
consta no certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con 
respecto ás anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para 
dito ano e a que existe no mesmo dotación orzamentaria axeitada e suficiente para 
afrontar o gasto, así como ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.  
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere  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 a entidade beneficiaria o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai 
referencia a cláusula primeira. 
2.  No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o 
procedemento aberto ou procedemento aberto simplificado. 
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 remitir 
á Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano competente, 
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un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes emitidos, 
para a súa supervisión polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se 
achegará a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL. 
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade 
beneficiaria estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha 
distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama 
da Deputación e o importe da subvención concedida.  
2. Rematada 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. 
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que 
lle impón a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información 
pública e bo goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de 
Transparencia da súa páxina web. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1. Coa posibilidade prevista nas Base 54  das de execución do Orzamento para o ano 
2022, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito 
que se procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade beneficiaria 
pola contía resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da 
obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte documentación (só 
admisible por medios electrónicos a través do aplicativo SUBTEL): 
 

 Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren 
polo menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e 
prazo de execución 

 Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no 
seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA. 

 Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas e 
outros ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta subvención. 

 Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola 
dirección da obra 

 
2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación: 
 

 Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe 
ser dilixenciada pola dirección  técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá 
acudir un técnico designado pola Deputación, quen asinará tamén a 
correspondente Acta. 

 Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obriga, expedida polo órgano competente. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
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mesma finalidade. 
 Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na 

cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no 
reverso). 

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da 
a entidade beneficiaria, facendo constar nos correspondentes asentos que o 
ben queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención 
alomenos durante un prazo de cinco anos. 

 Deberá acreditar o pago efectivo aos  terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable 
 
 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, a entidade beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, 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. 
4.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. Esta obriga será comprobada pola Deputación, no seu caso, no 
procedemento de control financeiro que se poida instruír para tal efecto, sen que se 
teña que presentar documentación adicional ningunha no expediente de xestión e 
pagamento da subvención. 
 
VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN. 
1.  As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal y como están descritas 
no proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas e 
presentada a documentación xustificativa  indicada na cláusula VI no prazo 
indicado na cláusula XIII. 
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 teña 
recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días.  
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación 
da xustificación neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida corresponder. 
 
VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN. 
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pago 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 telemáticamente os correspondentes certificados. 
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
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dos correspondentes certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinarase de oficio por ésta. 
 
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 axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 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 tódalas 
demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, á 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
axuizamento contábel 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 
cooperación poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de demora 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, de 17 de novembro, 
Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 
887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da 
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que 
resulte aplicable. 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 



 
 

$codigo_informe 

entre o prazo indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro. 
 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. No 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 serán remitidas 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. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de  Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 
 
1.O presente convenio de cooperación producirá efectos dende a data da súa sinatura 
e conservará a súa VIXENCIA ata o día 31 de DECEMBRO do 2023. Dado que a 
existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda 
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario 
correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade 
Orzamentaria.  
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación no prazo sinalado na cláusula VII, deberá solicitar antes do 
31 de OUTUBRO de 2023,  a PRÓRROGA do prazo inicial, achegando coa solicitude 
un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. 
Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, 
que en ningún caso poderá exceder do 31 de outubro do 2024, todo iso, 
igualmente condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada a dita data. 
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. 
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3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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 XURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia.  Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o polo Concello 
respectivamente. 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio.   
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación 
Provincial en sesión celebrada  o _________ 
E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 

O PRESIDENTE, P.D. 
O DEPUTADO DE  ___________ 

 
 

O ALCALDE -PRESIDENTE DO 
CONCELLO DE BOIRO 

Asdo.:____________________ 
 

Asdo._________________________ 

 
A SECRETARIA XERAL 

DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
 

Asdo.________________________ 
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23.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Excma. Deputación 
Provincial da Coruña e o concello de Ferrol polo que se instrumenta unha 
subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto "Campaña de apoio 
cidadán á candidatura a Patrimonio mundial: Cidade de Ferrol. Porto da 
Ilustración"  
 
1º Excepcionar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, 
igualdade e non discriminación na  tramitación do presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionais que xustifican a concesión da subvención 
nominativa, por entender que se dan razóns de interese público no outorgamento de 
la subvención, sendo especialmente destacable o acordo entre administracións 
públicas, fomentando a colaboración e o desenvolvemento de proxectos comúns que 
contribúan á mellora dos recursos turísticos provinciais. 
 
2º Apréciase no presente expediente razóns de interese público e social que xustifican 
a concesión da subvención nominativa.  
 

O concello de Ferrol atópase na fase de impulso da Candidatura a Patrimonio 
Mundial de ―Cidade de Ferrol. Porto da Ilustración" e, unha vez que forma parte 
da Lista Indicativa da UNESCO, é preciso dar novos e importantes pasos para 
acadar o obxectivo final. Un dos seguintes puntos ou apartados da folla de ruta da 
Candidatura é: A IMPLICACIÓN E O APOIO UNÁNIME DA CIDADANÍA. Porque a 
Candidatura precisa do respaldo social e da complicidade cidadá, hai que 
traballar eficientemente no proceso participativo e deseñar os programas de 
información e difusión da mesma.  
 
Deste xeito o obxecto do presente convenio consiste no deseño dunha campaña 
de concienciación da cidadanía, o respaldo social e da complicidade cidadana, é 
preciso traballar eficientemente no proceso participativo e deseñar os programas 
de información e difusión da mesma.  

 
A inclusión de bens na Lista de Patrimonio Mundial, ademais de pór de manifesto 
a riqueza patrimonial do territorio, constitúe unha mostra do compromiso das 
administracións e os cidadáns pola súa conservación. É preciso considerar que a 
declaración de Patrimonio Mundial non é un fin en si mesmo, senón o principio 
dun camiño de responsabilidades e compromisos cuxa finalidade é o mantemento 
do Valor Universal Excepcional destas manifestacións para as xeracións futuras. 

 
3º Salvar a nota de reparos emitida pola Intervención da Deputación no seu informe, 
coa motivación incorporada nos apartados 1º e 2º do presente acordo. 

 
4º Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE FERROL con CIF P1503700E, 
para financiar o ―CAMPAÑA DE APOIO CIDADÁN Á CANDIDATURA A PATRIMONIO 
MUNDIAL: -CIDADE DE FERROL. PORTO DA ILUSTRACIÓN-‖ cun orzamento total 
de 99.946,00 € 

 
5º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 79.956,80 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80,00 %. 
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6º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/4321/46201 
 
7º Engadir na cláusula XIII correspondente á vixencia do convenio o seguinte texto:  
Dado que a existencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa 
aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
exercicio orzamentario correspondente e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
Estabilidade Orzamentaria 
 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
Convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. Deputación 
Provincial de A Coruña e o CONCELLO DE FERROL polo que se instrumenta 
unha subvención nominativa para o financiamento do “CAMPAÑA DE APOIO 
CIDADÁN Á CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL: "CIDADE DE FERROL. 
PORTO DA ILUSTRACIÓN"”. 
 
 
En  A Coruña, a   
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte......................, en representación da Deputación da Coruña 
 
Doutra parte ...................., en representación do CONCELLO DE FERROL 
 
Ambos comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e 
representación suficientes para formalizar o presente convenio de cooperación, e 
reunidos en presenza da Secretaria Provincial. 
 

EXPOÑEN 
 

1 Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e o CONCELLO DE 
FERROL consideran de gran interese o apoio á "CAMPAÑA DE APOIO 
CIDADÁN Á CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL: "CIDADE DE 
FERROL. PORTO DA ILUSTRACIÓN" ", coa finalidade de impulsar a 
Candidatura a Patrimonio Mundial de ―Cidade de Ferrol. Porto da 
Ilustración". Un dos puntos ou apartados importantes da folla de ruta da 
Candidatura é: A IMPLICACIÓN E O APOIO UNÁNIME DA CIDADANÍA. O 
apoio á candidatura implica o respaldo social e a complicidade cidadá, 
traballando eficientemente no proceso participativo e o deseño dos 
programas de información e difusión da mesma. Deste xeito a ―CAMPAÑA 
DE APOIO CIDADÁN Á CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL: 
"CIDADE DE FERROL. PORTO DA ILUSTRACIÓN"‖ consiste no deseño 
dunha campaña de concienciación da cidadanía, o respaldo social e da 
complicidade cidadá. 

2 Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do 
CONCELLO DE FERROL, as dúas partes acordan subscribir un convenio 
conforme ás seguintes.  
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CLÁUSULAS 
 
 

I.- OBXECTO 
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha 
subvención nominativa por esta Deputación a prol do CONCELLO DE FERROL, con 
CIF P1503700E, fixando as condicións que se impoñen por esta administración 
concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o 
financiamento do "CAMPAÑA DE APOIO CIDADÁN Á CANDIDATURA A 
PATRIMONIO MUNDIAL: "CIDADE DE FERROL. PORTO DA ILUSTRACIÓN" ".  
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  A REALIZAR 
 

CONCEPTO ORZAMENTO 

LANZAMENTO DE MARCA E CAMPAÑA DE APOIO Á 
CANDIDATURA     14.380,00 €  

MERCHANDISING- LIÑAS     14.300,00 €  

II FESTIVAL ILUSTRADO DE FERROL     12.620,00 €  

SOCIAL MEDIA PLAN E PLAN DE MEDIOS DA CANDIDATURA     12.600,00 €  

II CONGRESO "FERROL DESTINO PATRIMONIO MUNDIAL"     13.800,00 €  

ACTIVIDADES ESCOLARES     14.900,00 €  

SUBTOTAL    82.600,00 €  

IVE 21 %     17.346,00 €  

TOTAL    99.946,00 €  

 
 
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE 
 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 79.956,80 €, o que representa 
unha porcentaxe do 80.00 %. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 80.00 % da cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata 
acadar o importe total do orzamento da actividade, está financiado con cargo a 
recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o 
crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade. 
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento 
previsto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non 
foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobro. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/4321/46201, onde existe crédito corrente suficiente para o 
financiamento do proxecto. 
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o CONCELLO DE FERROL obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non 
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supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
 
5. 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle ao CONCELLO DE 
FERROL. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o 
entidades vinculadas ao CONCELLO DE FERROL, nin con calquera outra na que 
concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 
17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
2. Se o importe dalgunha das  prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter 
previo á contratación, o CONCELLO DE FERROL deberá solicitar polo menos tres 
orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha 
delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse 
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis 
vantaxosa economicamente. 

 
3. No caso de que o CONCELLO DE FERROL tramite e aprobe algunha modificación 
do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitirlle 
á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa 
por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar 
sempre o financiamento da Deputación Provincial da Coruña.  
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga do CONCELLO DE FERROL. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao CONCELLO DE FERROL, unha vez que 
se presente a seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do 
CONCELLO DE FERROL, xustificativa do cumprimento das condicións 
impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos 
resultados obtidos.  
 Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os 
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de 
pago. Tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado 
na cláusula SEGUNDA.. 
 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social, segundo o previsto na cláusula OITAVA. 
 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou 
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concedidas para a mesma finalidade. 
 Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, 
mediante a achega de documentos nos que conste a publicidade do 
financiamento provincial. 
 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos 
xustificativos polo órgano competente. 
 

O CONCELLO DE FERROL deberá acreditar previamente que está ao corrente das 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade coa cláusula 
OITAVA. 
 
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están 
descritas na cláusula PRIMEIRA teñen carácter retroactivo, e abranguerán as datas 
sinaladas na cláusula XIII..  
 
2. Unha vez rematadas as actividades, a xustificación documental á que se refire a  
cláusula SEXTA deberá estar presentada como máximo DOUS MES antes do 
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO 
TERCEIRA  
 
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións 
(Real decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido  este derradeiro prazo sen que 
se teña recibido xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento 
ao CONCELLO DE FERROL para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE 
DÍAS. A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a 
perda da subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na 
lexislación aplicable ao respecto tal como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a 
presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao CONCELLO DE 
FERROL da sanción que, de conformidade con disposto na Lei de subvencións e na 
ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable, lle poida 
corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo CONCELLO DE FERROL na documentación 
achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta 
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle 
corresponda, o CONCELLO DE FERROL terá dereito ao abono dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se deveñan desde a finalización do prazo de catro meses 
ata o momento no que se faga  efectivo o pagamento. 
 
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN 
 
1 O CONCELLO DE FERROL deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura 

deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no 
cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa 
comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade 
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Social. 
 

2 A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 

3 A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial 
determinaraa esta de oficio. 

 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O CONCELLO DE FERROL destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un axeitado 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 pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos de ata 150,00€, 
nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, o CONCELLO DE FERROL deberá contar polo menos cun rexistro 
cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos 
gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención. 
 
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO. 
 
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia, ó CONCELLO DE FERROL 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 tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
cooperación. 
 
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a CONCELLO DE FERROL 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, de 12 de maio,  aos procedementos de 
enxuiciamento 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 
interadministrativo de cooperación poderá dar lugar a obriga de reintegro parcial ou 
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total dos fondos recibidos, así como ao pago dos xuros de demora que se deveñan 
desde o día no que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a 
procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa 
tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento 
(R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado. 
 
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na 
presentación da xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de 
desenvolvemento que resulte aplicable. 
 
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado 
o obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie 
entre o prazo indicado na cláusula VII.3  e a data do pago efectivo ao terceiro. 
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. No 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 do CONCELLO DE FERROL serán remitidas 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. 
. 
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, 
de Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía y 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, de 17 de novembro, Xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á CONCELLO DE FERROL será publicada 
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.  
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio de cooperación terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de marzo de 2022 
ata o 31 de decembro do 2022, sen que en ningún caso sexan subvencionables os 
gastos devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o 
día 31 de marzo do  2023.  Dado que a existencia deste convenio se estende a 
exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á existencia de crédito 
adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente e ao cumprimento 
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dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentaria. 
 
2. O CONCELLO DE FERROL deberá ter e presentada a xustificación en todo caso 
antes do día 31  de xaneiro de 2023. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, 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.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
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, de 18 de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de Subvencións de Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de 
contratos do sector público. 
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha 
comisión de seguimento formada por dous representantes de cada unha das 
institucións nomeados polo Presidente da Deputación e o do CONCELLO DE 
FERROL, respectivamente. 
 
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de 
dita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por        do día___de ___de___ 
E, en proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar 
cuadriplicado o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento. 
 
 
O Representante da Deputación da Coruña, O representante do CONCELLO 

DE FERROL,  
 
 
 
  a Secretaria Provincial 
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24.- Aprobación da prórroga da vixencia do convenio de colaboración entre a 
Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Narón polo que se 
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do proxecto 
"Rehabilitación do Muíño de Xuvia"  
 
1º Estimar a solicitude do Concello de Narón do 02/08/2022 na que se solicita a 
prórroga do convenio nº 97/2021 entre o concello e a Deputación da Coruña polo que 
se financian as obras relativas á REHABILITACIÓN DO MUÍÑO DE XUVIA. 
 
O convenio tiña unha vixencia inicial de 31 de outubro de 2022, recollendo nas súas 
cláusulas que o Concello, en caso de de precisar dunha prórroga debería solicitala 
antes do 30 de setembro de 2022.  
 
A entidade achegou o documento dentro das datas previstas para o mesmo, 
cumprindo estrictamente coas cláusulas do convenio. 
 
A entidade solicita prórroga do convenio polas seguintes razóns: 
 

-Tras informe da dirección facultativa, tras retrasos nas adxudicacións, e por 
problemas de suministro de materiais motivado pola crise mundial de materias 
primas, a guerra de Ucraína, e as folgas de transportes, consideranse de imposible 
cumprimento os prazos establecidos no convenio polo que é necesaria prórroga do 
convenio en vigor. 

 
Concédese a prórroga da vixencia do mesmo segundo a solicitude da entidade, é 
dicir: 
 
- Nova data de vixencia do convenio:  31 de outubro de 2023 
- Nova data de xustificación do convenio: 31 de outubro de 2023 
 
 
2º Aprobar a prórroga do convenio interadministrativo de cooperación entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE NARÓN con CIF P1505500G, 
para financiar a ―REHABILITACIÓN DO MUÍÑO DE XUVIA‖ cun orzamento total de 
1.307.842,39 € 

 
3º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 400.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 30,5847 %. 

 
4º A nova data de vixencia e xustificación do convenio quedará fixada no 31 de 
outubro de 2023 
 
5º O presente acordo queda condicionado á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no exercicio 2023 con que facer frente á achega provincial. 
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25.- Ratificación dos cambios aprobados no convenio de colaboración entre a 
Axencia Turismo de Galicia, e a Deputación provincial da Coruña para a 
execución do Plan de sustentabilidade turística en destino Proxecto de 
Xeoparque Cabo Ortegal no marco do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resilencia, financiado pola Unión europea NextGenerationEU  

 
 
1º Ratificar o texto definitivo aprobado polo Consello da Xunta (en data do 1 de 
setembro de 2022) do convenio de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia, e 
a Deputación provincial da Coruña para a execución do Plan de sustentabilidade 
turística en destino Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal no marco do Plan de 
Recuperación, Transformación e Resilencia, financiado pola Unión europea-
NextGenerationEU respecto do texto aprobado polo Pleno da Deputación na sesión 
ordinaria do día 23 de xuño de 2022. 
 
2º.- O texto definitivo que aprobou o Consello da Xunta (en data do 1 de setembro de 
2022) é o que figura a continuación: 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
CONVENIO ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DA 
CORUÑA PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA 
EN DESTINO PROXECTO DE XEOPARQUE CABO ORTEGAL NO MARCO DO 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO 
POLA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION EU 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, Dª. María Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo 
de Galicia, en virtude do nomeamento efectuado polo Decreto 120/2020, do 10 de 
setembro (DOG núm. 185, do 11 de setembro), e conforme ás facultades que lle 
confire o apartado dous da disposición adicional segunda do Decreto 108/2022, do 16 
de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da 
Presidencia da Xunta de Galicia (DOG núm. 117, do 20 de xuño), que desconcentra 
na titular da Dirección da Axencia a competencia para subscribir convenios de 
colaboración no seu respectivo ámbito competencial, de acordo co previsto no 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). 
 
E da outra, D. Valentín González Formoso, en nome e representación da Deputación 
da Coruña na súa calidade de Presidente, ao abeiro das competencias que para 
vincularse neste acto lle confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local, e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.  
 
As partes comparecen na representación que ostentan das súas respectivas 
institucións, recoñecéndose de modo recíproco capacidade para formalizar o presente 
convenio e, para ese efecto,  
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EXPOÑEN  
 
1. O 21 de xullo de 2020, o Consello Europeo adoptou as Conclusións sobre o Plan 
de Recuperación e o marco financeiro plurianual para 2021-2027. Estas medidas 
xuntan o marco financeiro plurianual (MFP) para 2021-2027, reforzando a posta en 
marcha dun Instrumento Europeo de Recuperación (« Next Generation EU»), cuxo 
elemento central é o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establecido polo 
Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2021.  
 
A instrumentación da execución dos recursos financeiros do Fondo Europeo de 
Recuperación realizarase a través do Plan de Recuperación Transformación e 
Resiliencia, aprobado por Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021, e 
de conformidade co establecido pola Decisión de Execución do Consello relativa a 
aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia de España (Council 
Implementing Decision- CID), do 13 de xullo de 2021.  
 
O Goberno de España ditou a Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que 
se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para 
a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e as Ordes 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do 
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e HFP/1031/2021, do 29 de 
setembro, pola que se establece o procedemento e formato da información para 
proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o 
seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e 
contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia.  
 
2. No Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), como parte do 
Compoñente 14, incluíuse a liña de investimento de Transformación do modelo 
turístico cara á sustentabilidade, que inclúe o Programa de Plans de Sustentabilidade 
Turística en Destinos como submedida 2 do investimento 1 ( C14.I1), en tanto que 
mecanismo de actuación cooperada entre os tres niveles da Administración. Este 
programa financia proxectos cuxos créditos serán obxecto de territorialización.  
 
Ademais, con base na Estratexia de Sustentabilidade Turística en Destinos, fixa as 
condicións de participación das comunidades autónomas e as entidades locais, os 
ámbitos de aplicación, os limiares mínimos de investimento, o procedemento de 
presentación das propostas e as regras para a súa aprobación, execución e 
xustificación.  
 
Os Plans Territoriais elabóranse mediante un proceso participativo e de colaboración 
entre as tres administracións públicas competentes e os diferentes actores públicos e 
privados do ecosistema turístico do destino.  
 
O obxectivo perseguido relativos á liña de investimento C14.I1 é implementar 
actuacións de impulso da sustentabilidade turística contempladas na submedida 2, os 
Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, na súa tripla vertente: ambiental, 
socioeconómica e territorial, a fin de beneficiar aos destinos turísticos, aos axentes 
sociais e aos operadores privados do sector  
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3. De acordo ao procedemento establecido na Estratexia de Sustentabilidade Turística 
en Destino aprobada na Conferencia Sectorial do 28 de xullo de 2021, a Axencia 
Turismo de Galicia elaborou o Plan Territorial de Sustentabilidade Turística en Destino 
(PSTD) da Deputación da Coruña que a continuación se enuncia.  
 
Tras a apertura da convocatoria e a remisión dos PSTD no prazo establecido, as 
propostas de PSTD e de Actuacións de Cohesión entre Destinos (ACD) foron 
valoradas por parte das comunidades autónomas e da Secretaría de Estado de 
Turismo (SETUR), de acordo a criterios obxectivos establecidos na propia Estratexia.  
Posteriormente, Axencia Turismo de Galicia e SETUR compartiron en sesión 
formalmente convocada o 5 de novembro de 2021 do Comité Consultivo formado por 
dous representes da Axencia de Turismo de Galicia, dous representantes de SETUR 
e unha representante da FEGAMP as valoracións das intervencións propostas para 
esta convocatoria 2021. Na devandita reunión, presentouse un informe que contiña o 
listado de todos os PSTD recibidos, as ACD, e as puntuacións asignadas a cada unha 
desas intervencións. A esta Convocatoria do Comité Consultivo convidouse con voz, 
pero sen voto, a un representante de cada destino urbano ou cidade con identidade 
turística que presentaran PSTD a esa convocatoria.  
 
Finalmente, elaborouse a proposta de Plan Territorial de Galicia que inclúe os PSTD e 
ACD que, obtendo unha nota superior a 70 sobre 100 con base nos criterios de 
valoración recollidos, encaixaban mellor na planificación turística territorial atendendo 
ao marco da repartición orzamentaria asignada para 2021 á Comunidade Autónoma 
de Galicia, tendo en conta a súa contribución á cohesión territorial e detallando a súa 
xustificación e coherencia, tanto no que se refire á interrelación do conxunto de 
intervencións (PSTD e ACD), como ás sinerxías e aliñación de cada unha das 
intervencións coas estratexias de turismo a nivel autonómico e estatais, así como cos 
obxectivos xerais e específicos da Estratexia. 
  
4. A Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Turismo, 
pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 21 de decembro 
de 2021, polo que se fixan os criterios de distribución, así como a repartición 
resultante para as comunidades autónomas, do crédito destinado ao financiamento de 
actuacións de investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 
14 Investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, establece 
que a Conferencia Sectorial de Turismo, na súa reunión do día 28 de xullo de 2021, 
de acordo co previsto na orde do día, ratificou a aprobación da Estratexia de 
Sustentabilidade Turística en Destino, marco do Programa de Sustentabilidade 
Turística en Destinos.  
 
O Acordo da Conferencia Sectorial do 21 de decembro de 2021, tendo en conta os 
criterios de distribución aprobados, indica que corresponden á Comunidade Autónoma 
de Galicia un total de 29,38 millóns de euros.  
 
5. Que a Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude da competencia exclusiva en 
materia de turismo, atribuída polo artigo 27.21 do seu Estatuto de Autonomía, 
aprobado pola Lei Orgánica do 6 de abril de 1981, desenvolveu, así mesmo no 
exercicio das súas competencias, diferentes actuacións coa finalidade de mellorar a 
situación turística da provincia promovendo plans, programas e normas para a 
modernización e adecuación da industria turística ás tendencias da demanda.  
 



 
 

$codigo_informe 

A Axencia Turismo de Galicia é a entidade pública instrumental creada polo Decreto 
196/2012, do 27 de setembro (DOG núm. 193, do 9 de outubro), como axencia 
pública autonómica, co obxectivo de impulsar, coordinar e xestionar a política 
autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do 
turismo dentro da comunidade.  
 
6. Conforme se indica no apartado 8.1.1 da Estratexia, o ente xestor dos PSTD debe 
ser unha entidade local de entre as previstas no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local:  
 
• O Municipio.  
• A Provincia.  
• A Illa nos arquipélagos balear e canario.  
• As Comarcas ou outras entidades que agrupen varios Municipios, instituídas polas 
Comunidades Autónomas de conformidade con esta Lei e os correspondentes 
Estatutos de Autonomía.  
• As Áreas metropolitanas.  
• As Mancomunidades de Municipios.  
 
Igualmente, as comunidades autónomas poderán establecer como xestores dos 
PSTD a outras fórmulas de asociacións de municipios recollidas na súa normativa 
autonómica como, por exemplo, os consorcios turísticos ou os grupos de acción local.  
As entidades locais son as unidades básicas que constitúen os destinos e as 
responsables da maioría dos parámetros que inflúen na elección dos turistas, así 
como dos determinantes da competitividade e sustentabilidade do modelo. As 
entidades locais teñen competencias para a ordenación urbanística, o transporte, a 
mobilidade, a creación de equipamentos para o turismo, a ordenación de actividades 
no seu municipio, o abastecemento e depuración de augas, o uso das praias, as 
licenzas de actividades turísticas, as servidumes de uso público, etc. Por tanto, se se 
quere asegurar a sustentabilidade en sentido amplo do modelo turístico español, 
débese actuar fundamentalmente nos destinos turísticos.  
 
7. A Deputación da Coruña concorreu á convocatoria extraordinaria de Plans 
Sustentabilidade Turística en Destino, presentando un proxecto baixo o título de 
―Proxecto de Xeoparque Cabo Ortegal‖ sendo unha das categorías de destino 
recollidas na convocatoria e establecendo o investimento mínimo por eixos que 
recolle a convocatoria.  
 
Presentando as seguintes actuacións: Adecuación e mellora da rede de rutas de 
sendeirismo e BTT do territorio, convocatoria de subvencións a concellos do 
Xeoparque para mellora da eficiencia enerxética, gabinete de comunicación e 
márketing online, creación dunha central de reservas para servizos do Xeoparque, 
adhesión á Rede DTI (Destinos Turísticos Intelixentes), ampliación de funcionalidades 
e contidos da páxina web, creación dunha App para a xestión e promoción do Camiño 
a Santo André de Teixido, formación e asesoramento para a mellora do 
posicionamento do destino en Google Travel Journey, Asistencia técnica para a 
xestión do PSTD do proxecto Xeoparque de Cabo Ortegal, implantación de 
indicadores ETIS (European Tourism indicator system) e modelo de xestión DTS, 
deseño e creación de programas educativos e de fomento da investigación, plan de 
márketing e estratexia de medios online e offline, creación dunha rede de centro de 
interpretación do Proxecto de Xeoparque de Cabo Ortegal, dinamización e promoción 
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do Camiño de peregrinación a Santo André de Teixido, posta en calor de produtos do 
sector primario para o turismo, promoción da gastronomía e os produtos 
agroalimentarios locais, melloras na cualificación profesional do sector turístico: 
formación especializada, plan de mellora e acreditación de pequenas empresas 
turísticas (aloxamento, guías, actividades...), deseño e creación de programas de 
actividades de xeoturismo (xeorutas, visitas e outras), deseño, creación e promoción 
de produtos e experiencias turísticas, plan de difusión e uso da marca e identidade 
corporativa do Xeoparque de Cabo Ortegal, creación dun banco de imaxes e material 
audiovisual promocional, accións e material de promoción e publicidade par a mellora 
do posicionamento do produto, organización de fams trips a outros Xeoparques 
certificados, presenza en feiras, xornadas e eventos, deseño e elaboración de 
publicacións e material de difusión.  
 
Dita proposta de Plan foi valorada tanto pola Axencia Turismo de Galicia , como por 
SETUR, obtendo unha nota superior a 70 sobre 100 en base aos criterios de 
valoración e por iso, sendo aprobado e formando parte do plan Territorial de 
Sustentabilidade Turística de Galicia.  
8. Para facer efectiva esta transferencia de fondos, faise necesario recorrer aos 
mecanismos do anticipo reembolsable e ao mecanismo excepcional que o artigo 10 
do Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo cando concorren evidentes razóns extraordinarias 
de interese público e social. Circunstancias que se poñen de manifesto nesta iniciativa 
extraordinaria de carácter singular. A tal fin, as actuacións específicas previstas neste 
Convenio —execución do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da 
Deputación da Coruña no ámbito do Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 
21 de decembro de 2021,—, son definidas no Plan Territorial de Sustentabilidade 
Turística de Galicia e financiadas pola Unión Europea- NextGeneratión EU, con cargo 
aos Fondos Europeos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia —Compoñente 14— regulado no Regulamento (UE) 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021. Igualmente 
evidénciase a concorrencia de dificultades razoables para realizar a concesión das 
mesmas por medio do procedemento ordinario de convocatoria pública, dada a 
previsión das entidades beneficiarias concretas e definidas. No Acordo da 
Conferencia Sectorial de Turismo faise constar o crédito asignado á Comunidade 
Autónoma de Galicia, 29,38 millóns de euros destinado ao financiamento de 
actuacións de investimento por parte de entidades locais. Así, en relación a 
Deputación da Coruña, o instrumento de intervención é o PLAN SUSTENTABILIDADE 
TURÍSTICA EN DESTINO, por un importe de 1.500.000 euros.  
 
9. O Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, prevé unha serie de instrumentos 
xurídicos para a execución de proxectos con cargo aos Fondos Europeos, entre os 
cales están os convenios de colaboración. Configurándose, neste caso, como 
instrumento para canalizar a xestión da subvención directa a favor da Deputación da 
Coruña, a fin de dar cumprimento aos fitos e obxectivos contidos na Decisión de 
Execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e 
resiliencia de España, así como o financiamento establecido para cada un deles.  
 
O artigo 7.2 do citado Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro establece que ―os 
convenios se rexerán polo establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público‖.  
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Pola súa banda, o artigo 48.7 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público establece que ―cando o convenio instrumente unha subvención deberá 
cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e na 
normativa autonómica de desenvolvemento que, no seu caso, resulte aplicable‖.   
 
Consecuentemente, o réxime xurídico do convenio se incardina a través da figura do 
Convenio Administrativo previsto no artigo 47.2 a) Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Publico, suxeito ás previsións contidas no Capítulo VI do 
Titulo Preliminar e canalizando a xestión dunha subvención directa a favor da 
Deputación da Coruña. En virtude do que antecede, as partes asinantes acordan 
subscribir o presente convenio conforme as seguintes  
 
CLÁUSULAS 
Primeira. Obxecto  
 
O presente convenio ten por obxecto articular a colaboración entre as partes 
asinantes co obxectivo de executar o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino ( 
PSTD) da Deputación da Coruña, dentro do Plan Territorial de Sustentabilidade 
Turística Litoral de Galicia da Comunidade Autónoma de Galicia, con cargo aos 
Fondos Europeos procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así 
como o importe necesario para a execución do mesmo.  
 
En concreto, o PSDT obxecto deste convenio enmárcase no Obxectivo 217 da 
Decisión de Execución do Consello, relativo á adxudicación do orzamento para os 
Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, así como nos fitos 220, relativo á 
execución dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, e 221, relativo á 
finalización dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos. 
 
 Segunda. Natureza  
 
1. A relación de cooperación entre as administracións territoriais participantes 
articúlase mediante convenios interadministrativos asinados entre tres 
Administracións Públicas que pertencen á categoría dos regulados nos artigos 47 e 
seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público 
(LRXSP).  
 
Esta relación resulta á súa vez coherente cos artigos 143 e 144 da LRXSP. Tal e como 
reza o artigo 143, as relacións de cooperación voluntaria entre as Administracións 
Públicas formalizaranse de maneira expresa por ambas as partes a través dos 
acordos nos seus órganos de cooperación ou en convenios.  
 
Pola súa banda, o artigo 144 da devandita Lei indica que os convenios e acordos nos 
que se formalice a cooperación preveranse as condicións e compromisos que asumen 
as partes que os subscriben. 8  
 
Ademais, de acordo co disposto no artigo 57 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local, a cooperación económica, técnica e administrativa entre 
a Administración Local e as Administracións do Estado e das Comunidades 
Autónomas, desenvolverase con carácter voluntario, mediante os convenios 
administrativos que subscriban, como o presente. A subscrición de convenios deberá 
mellorar a eficiencia da xestión pública, eliminar duplicidades administrativas e 
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cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
  
2. Esta subvención estará sometida ao Regulamento (UE) número 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece 
o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a normativa interna aplicable á 
xestión, seguimento e control que se estableza para o Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia en España —Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, 
a Orde HFP/1031/2021— e, en especial a Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de 
decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da 
Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación 
e Resiliencia, cuxa aplicación será de obrigado cumprimento, LEI 17/2021, do 27 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2022, en relación coa execución orzamentaria e contable, xestión das actuacións e 
proxectos vinculados ao do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.  
 
3. Adecuación a etiquetas climáticas  
I.- O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ten que contribuír polo 
menos nun 37% á transición ecolóxica. Para calcular esa contribución, a Unión 
Europea definiu un sistema de etiquetaxe común para clasificar as actividades 
económicas medioambientalmente sostibles. Esta metodoloxía recóllese no Anexo VI 
do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.  
 
II.- De acordo co previsto na Decisión de Execución do Consello, as actividades 
recollidas no PSTD contribuirán ao cumprimento dos obxectivos relacionados co 
cambio climático cun coeficiente climático do 100 % e a aqueles cun coeficiente 
climático do 40 %, de conformidade co anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 
sobre o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.  
 
Terceira. Custo das actuacións e gastos subvencionables. 
 
 O custo das actuacións previstas no presente convenio cífrase en 1.500.000 euros, 
que se financiará conforme a seguinte distribución:  
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Para garantir a execución dos proxectos e evitar a posible perda de recursos 
comunitarios asignados á Axencia Turismo de Galicia, esta anticipará á Deputación da 
Coruña o importe correspondente ao financiamento deste convenio. Por unha banda 
anticiparase a anualidade corrente e por outra o anticipo reembolsable 
correspondente anualidade 2023 e 2024. 
 
As condicións do anticipo reembolsable son as descritas na cláusula sétima. O 
importe do anticipo transferirase á deputación no prazo máximo dun mes desde a 
sinatura do convenio. 
 
A achega da Axencia Turismo de Galicia efectuarase do seguinte xeito: 
 
O anticipo da anualidade corrente con cargo á aplicación orzamentaria 2022 05 A2 
761A 7600 CP 2022 0001 «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», por un 
importe de 456.990,00€. conforme ao establecido polo artigo 10 do Real Decreto-Lei 
25/2020, do 3 de xullo. 
 
O anticipo das anualidades 2023 e 2024 con cargo á aplicación orzamentaria 
05.A2.761A.821.06 Proxecto 2022 00001, por un importe de 597.080,00 para a 
anualidade 2023 e 445.930,00 para anualidade 2024. 
 
Conforme ao artigo 65.4.c) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, a Deputación queda exonerada da constitución de garantía 
A entidade local autoriza á comunidade autónoma a obter de forma directa, para os 
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efectos do presente convenio, a acreditación de que a entidade local atópase ao 
corrente nas súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. 
 
Calquera cambio que se realice nas acción descritas, requirira a conformidade e 
aprobación da Axencia de Turismo de Galicia para a súa realización.  
 
As actuacións contidas no  PSTD da Deputación da Coruña financiaranse con fondos 
da Unión Europea- Next  Generatión  EU polo Mecanismo de Recuperación e 
Resiliencia da Unión Europea, establecido no Regulamento (UE) 2020/241 DO 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021.  
 
Entenderanse como gastos financiables todos aqueles que de maneira indubitada 
respondan á natureza da actividade, destínense a alcanzar o obxectivo 217  mediante 
a realización de actividades e resulten estritamente necesarios e realícense dentro do 
prazo establecido no presente convenio. Así mesmo considéranse custos 
financiables: 
 
a) As contratacións externas de enxeñería, seguimento e obra civil. 
b) Os contratos de compra de equipos, incluíndo equipamento tecnolóxico e equipos 
informáticos, relacionados coas actuacións  financiables 
c) A adquisición de licenzas de software de carácter especializado e destinado 
exclusivamente á actuación e que posibilite a utilización adecuada do equipamento 
adquirido. 
d) As contratacións externas de consultoría, que leven a cabo dentro da actuación 
obxecto da subvención como parte da mesma. Os estudos de viabilidade e de 
enxeñería de detalle serán subvencionables sempre que sexan necesarios para a 
realización da actuación. Poderán realizarse con anterioridade á data de elixibilidade, 
pero nese caso, o seu custo non sería elixible. 
e) As contratacións externas para traballos de asesoramento legal, notaría, 
asesoramento técnico ou financeiro contabilidade ou auditoría, se están directamente 
ligados ao proxecto e son necesarios para a súa preparación ou desenvolvemento, a 
condición de que fosen contemplados no orzamento. 
 
Segundo o artigo 31.8 de la Lei 38/2003, de 17 de novembro, General de 
Subvenciones, os tributos son gasto subvencionable cando o beneficiario da 
subvención os abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos 
subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou 
compensación nin os impostos persoais sobre a renda. 
 
Así mesmo, non se considerarán custos financiables: 
• Autorizacións administrativas, licenzas, permisos, custo de avais e/ou fianzas e 
multas. 
• Calquera gastos asociados a xestións, contratacións, consultas ou trámites 
administrativos, aínda sendo necesarios para a obtención de permisos ou licenzas. 
• Seguros subscritos polo solicitante. 
• A vixilancia e seguridade durante a execución da obra ata a data de posta en 
marcha. 
• Calquera custos financeiros. 
• Custos asociados a sancións penais, así como gastos de procedementos xudiciais. 
• Licenzas destinadas a sistemas operativos e aplicacións ofimáticas. 
• Calquera gasto de operación e mantemento das actuacións ou gastos propios da 
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administración 
 
Os gastos acreditaranse mediante facturas e demais documentos de valor  probatorio 
equivalente, con validez no tráfico xurídico mercantil ou eficacia administrativa. 
 
Os gastos subvencionables comprenden, en todo caso, os efectuados en relación ao  
PSTD realizados pola entidade beneficiaria desde o 1 de xaneiro de 2022. 
 
Cuarta.- Obrigas da Axencia Turismo de Galicia  
1.- .- A Axencia Turismo de Galicia no exercicio das súas competencias e en virtude 
do Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 21 de decembro de 2021, polo que 
se fixan os criterios de distribución, así como a repartición resultante para as 
comunidades autónomas, do crédito destinado ao financiamento de actuacións de 
investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 14 Investimento 
1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, achegará en 2022 á 
entidade local beneficiaria a cantidade de 1.500.000 con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 2022 05 A2 761A 7600 CP 2022 0001 e.2022 05 A2 761A 821 06 CP 
2022 00001.segundo o establecido na cláusula terceira. 
 
2.- A Comunidade Autónoma de Galicia deberá xustificar o cumprimento da finalidade 
para a que se concedeu a transferencia e a aplicación dos fondos percibidos ante a 
Secretaría de Estado de Turismo. Para iso, velará por que os proxectos adxudicados 
sexan executados conforme aos requisitos esixibles.  
 
Igualmente, cumprirá as instrucións que tanto a Secretaría de Estado de Turismo 
como calquera órgano ou autoridade competente diríxalles en aplicación de calquera 
normativa, tanto europea como nacional, que puidese aprobarse para a execución ou 
xestión tanto do Mecanismo Europeo de Recuperación como do PRTR.  
 
3.-A Comunidade Autónoma de Galicia asume a responsabilidade en canto ao 
seguimento da execución contable dos gastos imputados a proxectos ou iniciativas do 
PRTR, de acordo co disposto no artigo 46 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de 
decembro. Ademais, asume as obrigas de información e rexistro da consecución dos 
correspondentes fitos e obxectivos nos termos previstos no artigo 3 da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, así como o resto de obrigas establecidas na 
Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro. 
 
Quinta.- Obrigas da entidade beneficiaria  
 
Compromisos asumidos en canto á execución do subproyecto:  
 
1.-De conformidade co disposto na LEI 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, como no artigo 37.4 a 
Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, os ingresos percibidos pola 
comunidade autónoma de Galicia para a execución do proxectos obxecto de 
financiamento, por estar incluídos dentro do ámbito do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia queda legalmente afectados a financiar os devanditos 
proxectos, coa correlativa obriga do reintegro total ou parcial dos devanditos ingresos 
en caso de non realizarse o gasto ou en caso de incumprimento total ou parcial dos 
obxectivos previstos.  
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2.-As actuacións para realizar pola Entidade beneficiaria serán os recollidos na 
cláusula 3 e executaranse de conformidade cos fitos, obxectivos e a calendarización 
de cada proxecto/ subproyecto definidos no Anexo I. Así mesmo, corresponde á 
Entidade Local: 
 
 a) Executar as actuacións do programa e aplicar os fondos previstos no punto 
anterior aos gastos correspondentes á execución e desenvolvemento das actuacións 
previstas no presente Convenio.  
b) Destinar o importe ás actuacións concretas de investimento a executar no prazo 
estipulado na cláusula 3 e Anexo I.  
c) Destinar os recursos humanos e materiais que sexan necesarios para cumprir os 
prazos de execución e maximizar os resultados perseguidos polo convenio. 
 d) Xustificar a realización das actuacións recollidas no convenio ante a Axencia 
Turismo de Galicia mediante a documentación que se recolle no presente convenio 
(cláusula 10).  
e) Actuar mediante os principios de obxectividade, publicidade e transparencia na 
actuación administrativa.  
f) Cumprir as obrigas dispostas no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.  
Obriga de sometemento ás disposicións comunitarias sobre o Mecanismo de 
Recuperación e Resiliencia.  
 
1. Con carácter xeral, son obrigas da entidade local:  
a) Contribuír ao cumprimento do Obxectivo 217 da Decisión de Execución do 
Consello, relativo á adxudicación do orzamento para os Plans de Sustentabilidade 
Turística en Destinos, así como nos fitos 220, relativo á finalización dos Plans de 
Sustentabilidade Turística en Destinos, e 221, relativo á finalización dos proxectos de 
promoción da sustentabilidade turística en destinos. 
 b) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e 
realizar as actuacións que integran o proxecto, na forma, condicións e prazo 
establecidos no presente convenio, así como xustificar ante a Axencia de Turismo de 
Galicia o cumprimento da finalidade e o seu custo real.  
c) A prevención, detección, comunicación, corrección e avaliación de risco de fraude, 
corrupción e conflito de interese e o enchemento da Declaración de Ausencia de 
Conflito de Intereses (DACI) e a dispoñibilidade dun procedemento para abordar estes 
conflitos de intereses no marco do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, e de acordo coas obrigas da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro. A este respecto, a entidade local beneficiaria, 
deberá aplicar o Plan Xeral de Prevención de riscos e de medidas anti-fraude na 
aplicación de fondos públicos: especial consideración dos fondos procedentes do 
"Plan Xeral de prevención de riscos na xestión económica-financeira e de medidas 
antifraude (PREMADECOR) da Deputación Provincial da Coruña ". 
 Este Plan permítelle garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, 
os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en 
particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a 
corrupción e os conflitos de intereses.  
En especial, tomarán as medidas para asegurar que non exista conflito de interese, 
incluíndo nos expedientes que se tramiten os informes ou declaracións responsables 
necesarias, segundo corresponda, e aplicando a normativa reguladora dos conflitos 
de interese en caso de detectalos.  
d) Someterse ás actuacións de control e seguimento da aplicación dos fondos 
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destinados ao proxecto mediante a verificación de documentos e á avaliación 
continua e final por parte da Axencia Turismo de Galicia, así como ao control 
financeiro dos mesmos pola Consellería de Facenda da comunidade autónoma e o 
Tribunal de Cuentas e órganos estatais e europeos que teñan encomendado o control 
e seguimento dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, en particular 
a Comisión europea, o Tribunal de Contas Europeo, a Oficina Europea de Loita contra 
a Fraude ( OLAF) e a Fiscalía europea, que poderán acceder á información de detalle 
das actuacións realizadas.  
e) Comprométense a remitir a Axencia Turismo de Galicia canta información fose 
necesaria sobre xestión, execución e control de todas as actuacións que se realicen 
no marco do presente convenio.  
f) A entidade local beneficiaria, en canto entidade executora, levará a cabo o indicado 
no artigo 8 da Orde HFP/1030/2021, en relación coa identificación do perceptor final 
dos fondos, entidades beneficiarias das axudas, contratistas e subcontratistas e á 
achega desta información.  
Especificamente, deberá preverse a aceptación por parte dos perceptores finais dos 
fondos da cesión de datos entre as administracións públicas implicadas para dar 
cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, conforme ao modelo establecido no anexo IV. B da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro. 
 A tal fin, a entidade local beneficiaria executante incluirá nos procedementos de 
licitación as seguintes obrigas en relación coa identificación dos contratistas e 
subcontratistas:  
• NIF do contratista ou subcontratistas.  
• Nome ou razón social. 
 • Domicilio fiscal do contratista e, no seu caso, subcontratistas.  
• Aceptación da cesión de datos entre as Administracións Públicas implicadas para 
dar cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e garantía dos dereitos dixitais (Modelo anexo IV. B). 
 • Declaración responsable relativa ao compromiso de cumprimento dos principios 
transversais establecidos no PRTR e que puidesen afectar o ámbito obxecto de 
xestión (Modelo anexo IV. C).  
Os contratistas acreditarán a inscrición no Censo de empresarios, profesionais e 
retenedores da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou no Censo equivalente 
da Administración autonómica, que debe reflectir a actividade efectivamente 
desenvolvida na data de participación no procedemento de licitación.  
g) Mantemento dunha adecuada pista de auditoría das actuacións realizadas no 
marco deste convenio e a obriga de mantemento da documentación soporte. A 
subministración da información realizarase nos termos establecidos pola Orde 
HFP/1030/2021 e a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, do Ministerio de 
Facenda e Función Pública.  
h) Custodiar e conservar toda a documentación orixinal, xustificativa da aplicación dos 
fondos recibidos, en tanto poidan ser obxecto das actividades de comprobación e 
control. 
 i) Deberán conservar, os documentos xustificativos, os datos estatísticos e demais 
documentación concernentes ao financiamento, así como os rexistros e documentos, 
en formato electrónico e por un período de cinco anos desde que se abonase o saldo 
da operación financeira, ou por un período de tres anos, cando o importe da 
subvención sexa inferior a 60.000 euros, nos termos previstos no artigo 132 do 
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Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 
de xullo. 
 j) A entidade local beneficiaria está obrigada a crear en España todo o emprego 
necesario para a realización da actividade, que se realizará con persoal contratado e 
afiliado á Seguridade Social. O cumprimento deste requisito terá que xustificarse 
documentalmente. 
 k) A entidade local beneficiaria deberán cumprir coa normativa nacional e europea 
relativa á compatibilidade co réxime de axudas de Estado e prevención do dobre 
financiamento, de acordo co previsto no artigo 7 da Orde HFP 1030/2021, do 29 de 
setembro., conforme ao previsto na cláusula 13 do presente convenio.  
l) Devolver a Axencia de Turismo de Galicia as cantidades anticipadas, que non se 
utilizaron na execución da actividade ou actividades, nos prazos e condicións 
previstos no presente convenio, de acordo ao procedemento establecido na Cláusula 
10.  
ll) Cumprir coas obrigas de publicidade, medidas de difusión e comunicación, 
conforme ao previsto no artigo 9 da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, así 
como coa cláusula 11 do presente convenio.  
m) A entidade beneficiaria comprométese a incluír os datos e información que sexan 
pertinentes sobre as actuacións financiadas con fondos MRR e nos prazos que 
correspondan, no aplicativo que para ese efecto establecerá a administración 
competente.  
 
2. En aplicación do principio de «non causar dano significativo» (principio « do non 
significant harm- DNSH»), de acordo co previsto no Plan de Recuperación, e polo 
Regulamento (UE) n.º 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de 
febreiro de 2021, respectarase a normativa ambiental aplicable, incluído o 
Regulamento (UE) 2020/852, do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xuño de 
2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e 
polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088, así como a Guía Técnica da 
Comisión Europea (2021/ C 58/01) sobre a aplicación deste principio de «non causar 
dano significativo». Respectaranse os procedementos de avaliación ambiental, cando 
sexan de aplicación, conforme á lexislación vixente, así como outras avaliacións de 
repercusións que puidesen resultar de aplicación en virtude da lexislación ambiental.  
Deberase achegar xustificación do cumprimento do principio DNSH mediante unha 
avaliación favorable de adecuación ao principio de DNSH, ou no seu caso, unha 
declaración responsable do cumprimento do mesmo.  
 
En todo caso, seguindo o disposto na Decisión de Execución do Consello, a fin de 
garantir que as medidas contidas no PSTD axústanse á Guía técnica sobre a 
aplicación do principio de DNSH, os criterios de subvencionabilidad incluídos no prego 
de condicións para as próximas convocatorias de proxectos excluirán as actividades 
que se enumeran a continuación: i) as actividades relacionadas cos combustibles 
fósiles, incluída a utilización ulterior dos mesmos; ii) as actividades no marco do 
réxime de comercio de dereitos de emisión da UE ( RCDE) en relación coas cales se 
prevexa que as emisións de gases de efecto invernadoiro que van provocar non se 
situarán por baixo dos parámetros de referencia pertinentes; iii) as actividades 
relacionadas con entulleiras de residuos, incineradoras e plantas de tratamento 
mecánico-biolóxico; e iv) as actividades nas que a eliminación a longo prazo de 
residuos poida causar danos ao medio ambiente. O prego de condicións esixirá 
ademais que só poidan seleccionarse aquelas actividades que cumpran a lexislación 
ambiental nacional e da UE pertinente.  
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3. Pola demais normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, 
en especial, co disposto na normativa que a Comunidade Autónoma de Galicia e o 
Goberno de España aprobe a este respecto, así como polas disposicións comunitarias 
sobre o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.  
Así mesmo a entidade local beneficiaria comprometese a devolver o anticipo 
reembolsable nos termos pactados na cláusula sétima e debe acreditar, previamente 
ao pago do anticipo rembolsable, que se atopa ao corrente das súas obrigacións coa 
Seguridade Social, non tendo débedas en período executivo de pago co Estado, nin 
de carácter tributario con outras Administracións Públicas así como acreditar que non 
está incurso nalgunha das circunstancias reguladas no artigo 13 da Lei Xeral de 
Subvencións. 
 
Sexta.- Actuacións que impliquen rehabilitación, equipamentos, infraestruturas  
 
1.- Nas actuacións que implique rehabilitación, equipamentos e infraestruturas, 
deberanse ter en conta as seguintes condicións específicas do DNSH:  
 
• Para prevención e o control da contaminación: realizar unha avaliación de impacto 
ambiental de cada unha dos investimentos da medida de acordo coa Directiva da EIA 
e a normativa nacional de avaliación de impacto ambiental, e identificaranse e 
incluirán no deseño de cada proxecto todas as medidas de mitigación necesarias para 
a prevención e o control da contaminación do chan e da auga.  
• Os compoñentes e materiais de construción utilizados na construción non conterán 
amianto nin substancias moi preocupantes identificadas sobre a base da lista de 
substancias suxeitas a autorización que figura no anexo XIV do Regulamento (CE) 
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello.  
• Os compoñentes e materiais de construción utilizados na construción que poidan 
entrar en contacto cos usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de 
material ou compoñente e menos de 0,001 mg de compostos orgánicos volátiles 
canceríxenos de categorías 1A e 1 B por m³ de material ou compoñente, previa proba 
de acordo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 ou outras condicións de proba 
estandarizadas e métodos de determinación comparables. Ademais, adoptaranse 
medidas para reducir o ruído, o po e as emisións contaminantes durante a fase de 
obra e executaranse as actuacións asociadas a esta medida sempre cumprindo a 
normativa de aplicación vixente en canto a posible contaminación de chans e auga.»  
• Para a prevención e o control da contaminación e protección e restauración da 
biodiversidade e os ecosistemas: Cando as actuacións de rehabilitación teñan lugar 
en áreas sensibles á biodiversidade (incluída a rede Natura 2000 de áreas protexidas, 
sitios do Patrimonio Mundial da UNESCO e áreas crave para a biodiversidade, así 
como outras áreas protexidas) ou en áreas próximas, requirirase o cumprimento dos 
artigos 6 (3) e 12 da Directiva de hábitats e o artigo 5 da Directiva de aves. Ademais, 
cando sexa preceptivo, levará a cabo unha Avaliación de Impacto Ambiental ( EIA) de 
acordo coa Directiva EIA.» 
 • Para mitigación do cambio climático: Na rehabilitación de edificios terase en 
consideración as directrices recollidas na Directiva (UE) 2018/844 relativa á eficacia 
enerxética dos edificios para que sexan edificios de consumo de enerxía case nulo, 
permitindo reducir de forma significativa o consumo de enerxía primaria non 
renovable.  
• Para adaptación ao cambio climático: As medidas de rehabilitación permitirán 
contribuír á adaptación dos edificios ao cambio climático, adoptando as solucións de 
adaptación que sexan posibles no marco das opcións que permita a edificación 
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existente e a súa protección no caso de que sexan edificios protexidos, como a 
utilización de cubertas vexetais, toldos, zonas de sombreado, etc.  
• Para transición a unha economía circular: 
 
 1. Polo menos o 70 % (en peso) dos residuos de construción e demolición non 
perigosos (excluído o material natural mencionado na categoría 17 05 04 na Lista 
europea de residuos establecida pola Decisión 2000/532 / EC) xerados, nas 
actuacións previstas neste investimento, será preparado para a súa reutilización, 
reciclaxe e recuperación doutros materiais, incluídas as operacións de recheo 
utilizando residuos para substituír outros materiais, de acordo coa xerarquía de 
residuos e o Protocolo de xestión de residuos de construción e demolición da UE.  
 
2. Os operadores limitarán a xeración de residuos nos procesos relacionados coa 
construción e demolición, de conformidade co Protocolo de xestión de residuos de 
construción e demolición da UE e tendo en conta as mellores técnicas dispoñibles e 
utilizando a demolición selectiva para permitir a eliminación e manipulación segura de 
substancias perigosas e facilitar a reutilización e reciclaxe de alta calidade mediante a 
eliminación selectiva de materiais, utilizando os sistemas de clasificación dispoñibles 
para residuos de construción e demolición.  
 
3. Os deseños dos edificios e as técnicas de construción apoiarán a circularidade no 
referido á norma ISO 20887 para avaliar a capacidade de desmonte ou adaptabilidade 
dos edificios, como estes están deseñados para ser máis eficientes no uso dos 
recursos, adaptables, flexibles e desmontables para permitir a reutilización e a 
reciclaxe. 
 
Sétima. Condicións e amortización do anticipo reembolsable. 
 
1. As condicións do anticipo reembolsable son as seguintes: 
 
O tipo de interese é do 0%, e 
O prazo máximo de amortización do principal vence o 31 de decembro de 2024. 
 
2. Non obstante o anterior, o correcto cumprimento polo beneficiario das obrigacións 
asociadas a axuda, incluíndo a súa adecuada execución e xustificación, que culmine 
na efectiva concesión da devandita axuda dará lugar á aplicación da mesma á 
amortización do anticipo reembolsable. Neste caso, o libramento da axuda realizarase 
en formalización, sen saída física de fondos, aplicándose á amortización do anticipo 
reembolsable. 
 
Oitava.- Subcontratación.  
 
Poderán ser obxecto de subcontratación, total ou parcial, as actividades 
subvencionadas a través deste convenio, tendo en conta o disposto nesta cláusula e 
de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia; así como á normativa en materia de axudas de Estado, así como ao 
establecido na Real Decreto lei 36/2020, do 30 de decembro e na Ordes HFP 
1030/2021 e HFP 1031/2021, do 29 de setembro.  
 
En todo caso quedan fora da subcontratación aqueles gastos nos que teña que 
incorrer a Deputación para a realización por si mesma da actividade subvencionada.  
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A necesidade da subcontratación estará debidamente motivada pola entidade 
beneficiaria e, en ningún caso, suporá un aumento do custo da actividade 
subvencionada.  
 
Os subcontratistas quedarán obrigados soamente ante a Deputación, que asumirá a 
total responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á 
administración. O organismo local será a responsable de que na execución da 
actividade subvencionada concertada con terceiros se respecten os límites 
establecidos neste convenio en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables 
e esixiranlles ás/aos subcontratistas os documentos acreditativos dos pagamentos 
correspondentes.  
 
No caso de que subcontrate parte ou a totalidade da actividade obxecto haberá de 
prever os mecanismos para asegurar que os subcontratistas cumpran co principio de 
«non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente».  
 
As entidades subcontratadas deberán comprometerse a cumprir cos estándares máis 
esixentes en relación ás normas xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas 
necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses, así 
como a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos 
significativos no medio ambiente (« DNSH» polas súas siglas en inglés « do non 
significant harm») na execución das actuacións levadas a cabo no marco do 
devandito plan, así como a non incorrer en dobre financiamento e que, no seu caso, 
non lle conste risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado. Para estes 
efectos, o cumprimento nestes termos acreditarase mediante declaración da 
subcontrata correspondente.  
 
A entidade local beneficiaria deberá identificar os contratistas e subcontratistas, de 
maneira que incluirán nos procedementos de licitación o seguintes extremos. 
 a) NIF do contratista ou subcontratistas.  
b) Nome ou razón social. 
 c) Domicilio fiscal do contratista e, no seu caso, subcontratistas.  
d) Aceptación da cesión de datos entre as Administracións Públicas implicadas para 
dar cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e garantía dos dereitos dixitais  
e) Declaración responsable relativa ao compromiso de cumprimento dos principios 
transversais establecidos no PRTR e que puidesen afectar o ámbito obxecto de 
xestión 
 f) Os contratistas acreditarán a inscrición no Censo de empresarios, profesionais e 
retenedores da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou no Censo equivalente 
da Administración Tributaria Foral, que debe reflectir a actividade efectivamente 
desenvolvida na data de participación no procedemento de licitación  
 
Novena. Comisión de seguimento. 
 1. Para o control e resolución de cantas cuestións suscítense ao redor da 
interpretación e aplicación da execución do presente convenio, quedará constituída a 
comisión de seguimento desde a firma do presente convenio e ditará as normas 
internas do seu funcionamento, debéndose reunir sempre que o solicite algunha das 
partes e, en todo caso, polo menos tres veces ao ano. 
 2. A Comisión no seu funcionamento rexerase polo previsto no presente convenio e 
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supletoriamente polo disposto na Sección Terceira do Capítulo II do Título Preliminar 
de Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.  
 
3. A Comisión é paritaria e está integrada polos seguintes membros:  
- Por parte da Secretaría de Estado de Turismo: Un representante  
- Por parte da Axencia de Turismo de Galicia: Un representante 
 - Actuaría como secretario un funcionario do Servizo de Promoción económica, 
Turismo e Emprego da Deputación da Coruña.  
- Por parte da entidade Local: Un representante designado polo pleno provincial 
 
 4. As funcións asignadas á Comisión de Seguimento consistirán na vixilancia, control, 
seguimento e resolución de cantas cuestións suscítense ao redor da interpretación e 
aplicación da execución do presente convenio.  
 
Décima.- Prazo e forma de xustificación. 
 1. A Deputación da Coruña, finalizada a execución (En todo caso antes de 31 de 
decembro 2024), presentará a xustificación ante a Axencia turismo de Galicia como 
data límite o 30 de xuño de 2025 e presentará unha memoria de actuación 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas e unha memoria económica, 
tendo en conta as singularidades establecidas no artigo 63 da Real Decreto-Lei 
36/2020, do 30 de decembro, que conterá a seguinte documentación:  
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións con 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.  
b) Unha relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor e 
do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de pago. No caso 
de que a axuda outórguese conforme un orzamento, indicaranse as desviacións 
acaecidas.  
c) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico 
mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación a que se fai 
referencia no parágrafo anterior e, no seu caso, a documentación acreditativa do 
pago.  
d) Os tres orzamentos que, en aplicación do artigo 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeneral de Subvencións, deba solicitar o beneficiario.  
e) Certificado expedido polo Interventor, acreditativo da aplicación á súa finalidade 
dos fondos percibidos e o detalle dos pagos efectuados correspondentes ás 
actuacións subvencionadas obxecto da subvención.  
f) Certificado emitido pola Deputación que acredite a realización da actividade e o 
cumprimento da finalidade, así como o informe emitido pola Intervención  
g) Documento acreditativo sobre as medidas de difusión adoptadas para xeral 
coñecemento do financiamento polo Estado no marco do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia das actuacións obxecto da subvención.  
h) Documentos de declaracións responsables, atendendo ás disposicións normativas 
sobre o sistema de xestión e de información establecidas na Orde HFP/1030/2021, do 
29 de setembro, e a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro.  
 
2. Deberá conservar toda a documentación orixinal, xustificativa e de aplicación dos 
fondos recibidos, en tanto poidan ser obxecto das actividades de comprobación e 
control. 
 
 3. Así mesmo, a entidade local deberá presentar calquera outros informes ou 
documentos xustificativos que de acordo coa normativa europea ou nacional resulten 
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esixibles no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia  
 
4. A Axencia de Turismo de Galicia comprobará a documentación achegada e poderá 
solicitar a achega adicional doutros documentos ou datos aclaratorios que estime 
necesarios ou no seu caso, se fose preciso, do correspondente procedemento de 
reintegro dos importes non utilizados. 21  
 
5. A fin de cumprir co previsto no Fito 220 recollido na Decisión de Execución do 
Consello, as Comisións de Seguimento aseguraranse de que todos os destinos 
beneficiarios logren como mínimo as seguintes porcentaxes de execución de cada 
Plan de Sustentabilidade Turística.  
- Execución do 75 % no caso dos destinos adxudicados en 2021.  
- Execución do 50 % no caso dos destinos adxudicados en 2022.  
- Execución do 25 % no caso dos destinos adxudicados en 2023.  
Por outra banda, en virtude do disposto no Fito 221, a finalización de todos os 
proxectos incluídos nos PSTD e adxudicados en consonancia cos obxectivos 217, 
218 e 219, o 35 % de cuxos fondos se destinarán a financiar medidas que aborden a 
transición verde, a sustentabilidade e a eficiencia enerxética/ electromovilidade nos 
destinos, de conformidade coa Guía técnica sobre a aplicación de principio de DNSH, 
mediante o uso dunha lista de exclusións e o requisito de cumprimento da lexislación 
ambiental pertinente da UE e nacional.  
Producirase a devolución anticipada do anticipo reembolsable xunto cos intereses de 
demora, nos seguintes casos:  
 Se se cancelase total ou parcialmente o proxecto por causas imputables aos 
beneficiarios ou aos seus contratistas/subcontratistas.  
Se se producise a resolución do presente convenio.  
Cando non se presentou da documentación xustificativa nos prazos indicados, ou esta 
non fose correcta. 
 
Decima primeira.- Publicidade e difusión.  
1. A entidade local beneficiaria da axuda deberán cumprir coas seguintes obrigas en 
materia de publicidade:  
a) As relativas ao financiamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, 
conforme coa normativa europea e nacional que resulte aplicable segundo ao artigo 
34.2 do Regulamento (UE) 2021/241 polo que se regula o MRR e, especificamente, 
coas do artigo 9 da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro.  
b) Nas medidas de información e comunicación das actuacións que desenvolven os 
investimentos (carteis informativos, placas, publicacións impresas e electrónicas, 
material audiovisual, páxinas web, anuncios e insercións en prensa, certificados, etc.), 
deberanse incluír os seguintes logos:  
1.º O emblema da Unión Europea,  
2.º Xunto co emblema da Unión, incluirase o texto «Financiado pola Unión Europea- 
Next Generation EU»;  
3.º Teranse en conta as normas gráficas e as cores normalizadas establecidas no 
anexo II do Regulamento de Execución 821/2014, polo que se establecen 
disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e 
xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os 
instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e 
comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de 
datos. Tamén se pode consultar a seguinte páxina web: 
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http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  e descargar distintos exemplos 
do emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es#download 
 c) Toda referencia en calquera medio de difusión sobre os investimentos aprobados 
deberá incluír que foron financiadas polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo 
e a Axencia Turismo de Galicia.  
d) Toda referencia en calquera medio de difusión sobre os investimentos aprobados 
deberá usar como medio de difusión o logo do Plan de Recuperación, dispoñible no 
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  
 
2.- No seu caso, todos os carteis informativos e placas deberán colocarse nun lugar 
ben visible e de acceso ao público, e o texto deberá estar redactado nos idiomas 
oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. 22  
 
Decima segunda.- Incumprimento e reintegro  
 
1.A constatación de que a entidade beneficiaria non utilizou a subvención da Axencia 
Turismo de Galicia para o destino específico para o que se solicitou e concedeu, non 
realice a actuación que deu orixe á subvención, non xustifique a súa aplicación aos 
fins determinados para os que se interesou ou, en xeral, da existencia de calquera 
suposto de incumprimento das condicións que motivaron a concesión da subvención, 
a negativa para facilitar o labor de inspección e o non cumprimento das obrigas 
atribuídas ás persoas beneficiarias, dará lugar previa audiencia ao interesado, á 
declaración de perda do dereito á percepción da subvención e, no seu caso, á obriga 
de reintegrar á Tesoureira Xeral autonómica as cantidades percibidas, máis os 
intereses legais que procedan, de conformidade e nos termos establecidos no artigo 
33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e concordantes do 
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia. No caso de que se produza exceso 
das subvencións percibidas de distintas entidades públicas , a Deputación deberá 
reintegrar o exceso xunto cos xuros de demora, nos termos que establece o artigo 23 
do citado Regulamento.  
 
No caso de que proceda a devolución anticipada do anticipo reembolsable estarase 
ao establecido na cláusula décima. 
 
De igual modo, de conformidade co Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo, 
celebrada o día 21 de decembro de 2021, na que se aproban os criterios de 
repartición e distribución territorial de créditos destinados ao financiamento de 
actuacións de investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 
14 Investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, conlevará 
a devolución total ou parcial das cantidades percibidas:  
 
a) Non lograr, en todo ou en parte, os obxectivos previstos: reintegro polo menos 
cando o incumprimento impida o retorno de fondos europeos ao Tesouro e no importe 
do retorno non percibido en relación coas medidas da responsabilidade da 
Comunidade Autónoma. 
 b) Non poder acreditarse o logro dos obxectivos por falta de fiabilidade dos 
indicadores reportados: reintegro polo menos cando o incumprimento impida o retorno 
de fondos europeos ao Tesouro e no importe do retorno non percibido en relación 
coas medidas da responsabilidade da Comunidade Autónoma.  
c) Calquera irregularidade que afecte a medidas baixo a súa responsabilidade 

http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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determinada en calquera control desenvolvido por autoridades nacionais ou 
comunitarias que recaia sobre aquelas e que impida o retorno de fondos ao Tesouro: 
reintegro do importe do retorno non percibido en relación coas medidas da 
responsabilidade da Comunidade Autónoma.  
d) Non utilización das cantidades recibidas para as medidas para as que se 
transferiron: reintegro de fondos ao Estado polo importe indebidamente utilizado.  
 
2. Así mesmo, proceden o reintegro de fondos polas súas especiais condicións en 
caso de incumprimento do principio de «non causar prexuízo significativo», da 
etiquetaxe dixital ou ambiental ou das condicións recollidas na Decisión de Execución 
do Consello relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia 
de España e no Compoñente 14.  
 
3. Cando o cumprimento polas entidades beneficiarias aproxímese de modo 
significativo ao cumprimento total, entendo por tal a adecuada satisfacción do 
obxectivo perseguido coa concesión da axuda, e acredítese pola entidade beneficiaria 
unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos por 
atoparse en fase final de execución as actuacións obxecto da subvención, a cantidade 
para reintegrar virá determinada pola aplicación dos criterios enunciados na letra n) 
do apartado 3 do artigo 17 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.  
 
4. O órgano competente para esixir o reintegro da subvención concedida será a 
persoa titular da Axencia Turismo de Galicia.  
 
Decima terceira.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións e 
ausencia de dobre financiamento  
 
Conforme ao establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, a axuda concedida no marco do 
Mecanismo sumarase á proporcionada conforme outros programas e instrumentos da 
Unión. As reformas e os proxectos de investimento poderán recibir axuda doutros 
programas e instrumentos da Unión sempre que dita axuda non cubra o mesmo 
custo.  
 
Terase así mesmo en conta o previsto no apartado 3 do artigo 7 da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro. En consecuencia, as axudas deben respectar o 
principio de adicionalidade e a necesidade de establecer mecanismos que eviten o 
dobre financiamento, de maneira que os investimentos financiados con fondos do 
MRR poderán recibir axudas doutros programas e instrumentos da Unión, sempre que 
dita axuda non cubra o mesmo custo, e en todo caso de conformidade co disposto no 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 
de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao Orzamento Xeral da 
Unión (Regulamento Financeiro).  
 
Decima cuarta.- Protección de datos.  
 
As partes asinantes están obrigadas, en materia de protección de datos, a cumprir co 
Regulamento ( EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de 
datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 
95/46/CE (regulamento xeral de protección de datos) e coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 
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de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantías de dereitos dixitais.  
 
As citadas obrigas subsistirán aínda despois de terminado o proxecto de referencia. 
No presente convenio, será responsable do tratamento a Axencia Turismo de Galicia 
nos termos establecidos na normativa referenciada e coas obrigas e 
condicionamentos que a mesma establece.  
 
Decima quinta.- Extinción e resolución.  
 
1.- O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu 
obxecto ou por incorrer en causa de resolución.  
 
2.-Serán causas de resolución do convenio:  
a) O transcurso do prazo de vixencia estipulado.  
b) O acordo unánime de todos os asinantes. 
 c) O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos 
asinantes.  
Neste caso, a outra parte poderá notificar á parte incumplidora un requirimento para 
que cumpra no prazo dun mes coas obrigas ou compromisos que se consideran 
incumpridos. Este requirimento será comunicado á comisión de seguimento.  
Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a parte 
que o dirixiu notificará á outra parte asinante a concorrencia da causa de resolución e 
entenderase resolto o convenio.  
d) Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do mesmo.  
e) Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista na normativa.  
 
3.- Serán causas de extinción do convenio, en relación co anticipo reembolsable, o 
incumprimento das condicións impostas ao prestatario, ben en relación coas 
actuacións para executar e co fin para cumprir, ben en relación coa amortización do 
préstamo 
Se o incumprimento fose imputable ao organismo beneficiario ou denunciase este o 
convenio, deberá devolver a totalidade do importe anticipado cos intereses de demora 
correspondentes á vez que estivese á súa disposición, nos termos que determine a 
Axencia Turismo de Galicia, sen prexuízo do tratamento que, respecto ao destino dos 
fondos da Unión Europea, estableza a normativa comunitaria. 
 
4.- Con todo, se cando concorra calquera das causas de resolución do convenio 
existen actuacións que nese momento estean iniciadas, as partes, a proposta da 
Comisión de Seguimento do convenio, poderán acordar a súa continuación ata a súa 
completa terminación, xustificación e liquidación conforme ás cláusulas contidas no 
mesmo, conforme ao establecido no artigo 52.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Público. 
 
 5.- En caso de resolución do convenio por incumprimento total ou parcial das súas 
obrigas por parte da entidade beneficiaria, esta deberá reintegrar a Axencia Turismo 
de Galicia as cantidades que percibise como achega económica do mesmo.  
 
Decima sexta.-Vixencia. 
 
 1.- O presente convenio estenderase ata o 31 de decembro de 2024  
2.- En calquera momento antes da finalización do prazo previsto no parágrafo anterior, 
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os asinantes do Convenio poderán acordar unanimemente a súa prórroga por un 
período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción, conforme ao disposto no 
artigo 49 h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.  
 
Decima sétima.-.Xurisdición competente.  
 
A Xurisdición Contencioso-Administrativa será a competente para resolver as 
cuestións litixiosas que puidesen suscitarse entre as partes no desenvolvemento do 
presente convenio, dada a natureza administrativa deste, de acordo coas previsións 
dos artigos 11.1. c) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición 
Contencioso-administrativa. 
 
E, en proba de conformidade, as partes intervenientes asinan o presente  
Pola Axencia Turismo de Galicia  
Mª Nava Castro Domínguez 
Pola Deputación da Coruña  
Valentín González Formoso  
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ANEXO I 
 Actuacións, o calendario de actuación de conformidade cos fitos e obxectivos e o 
orzamento desagregado, por anualidades.  
ANEXO II Modelos de declaración  
A. Ausencia de conflito de interese.  
B. Cesión e tratamento de datos  
C. Compromiso de cumprimento de principios transversais  
 
A. Modelo de declaración de ausencia de conflito de intereses ( DACI)  
Expediente: 
 Contrato/subvención. 
 Ao obxecto de garantir a imparcialidade no procedemento de contratación/subvención 
arriba referenciado, o/os abaixo asinante/ s, como participante/ s no proceso de 
preparación e tramitación do expediente, declara/declaran:  
Primeiro. Estar informado/ s do seguinte: 
 1. Que o artigo 61.3 «Conflito de intereses», do Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento 
financeiro da UE) establece que «existirá conflito de intereses cando o exercicio 
imparcial e obxectivo das funcións véxase comprometido por razóns familiares, 
afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera 
motivo directo ou indirecto de interese persoal.» 
 2. Que o artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses» 
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, ten o fin de evitar 
calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no procedemento e 
asegurar a igualdade de trato a todos os candidatos e licitadores.  
3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, de 1 outubro, de Réxime Xurídico do 
Sector Público, establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as 
autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dea algunhas das 
circunstancias sinaladas no apartado seguinte», sendo estas:  
a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución 
puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou 
ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.  
b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de 
consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con 
calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades 
interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que 
interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar 
asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.  
c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas 
no apartado anterior. 26  
d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.  
e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no 
asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e 
en calquera circunstancia ou lugar».  
Segundo. Que non se atopa/ n incurso/ s en ningunha situación que poida cualificarse 
de conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da 
UE e que non concorre na súa/ s persoa/ s ningunha causa de abstención do artigo 
23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público que 
poida afectar o procedemento de licitación/concesión. 
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 Terceiro. Que se compromete/ n a poñer en coñecemento do órgano de 
contratación/comisión de avaliación, sen dilación, calquera situación de conflito de 
intereses ou causa de abstención que dea ou puidese dar lugar ao devandito 
escenario.  
Cuarto. Coñezo que, unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se 
demostre que sexa falsa, carrexará as consecuencias 
disciplinarias/administrativas/xudiciais que estableza a normativa de aplicación. (Data 
e firma, nome completo e DNI)  
 
B. Modelo de declaración de cesión e tratamento de datos en relación coa execución 
de actuacións do plan de recuperación, transformación e resiliencia ( PRTR)  
 
Don/Dona ……………………………………………………, DNI …………………….., 
como .......... da entidade 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., e domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….beneficiaria de axudas financiadas con 
recursos provenientes do PRTR/ que participa como contratista/subcontratista no 
desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos 
definidos no Compoñente XX «………………………», declara coñecer a normativa 
que é de aplicación, en particular os seguintes apartados do artigo 22, do 
Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia: 
 1. A letra d) do apartado 2: «solicitar, a efectos de auditoría e control do uso de 
fondos en relación coas medidas destinadas á execución de reformas e proxectos de 
investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico 
que permita realizar procuras e nunha base de datos única, as categorías 
harmonizadas de datos seguintes:  
i. O nome do perceptor final dos fondos;  
ii. o nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa 
un poder adxudicador de conformidade co Dereito da Unión ou nacional en materia de 
contratación pública;  
iii. os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos 
fondos ou do contratista, segundo defínese no artigo 3, punto 6, da Directiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26);  
iv. unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento 
no marco do plan de recuperación e resiliencia, xunto co importe total do 
financiamento público de @dicha medidas e que indique a contía dos fondos 
desembolsados no marco do Mecanismo e doutros fondos da Unión».  
2. Apartado 3: «Os datos persoais mencionados no apartado 2, letra d), do presente 
artigo só serán tratados polos Estados membros e pola Comisión para os efectos e 
duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos 
procedementos de control relacionados coa utilización dos fondos relacionados coa 
aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, apartado 2, e 23, apartado 1. No 
marco do procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co 
artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á presentación de informes no 
marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o 
artigo 247 do Regulamento Financeiro e, en particular, por separado, no informe anual 
de xestión e rendemento».  
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Conforme ao marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos 
datos cos fins expresamente relacionados nos artigos citados. 
……………………………..., XX de …………… de 202X 
 Asdo. …………………………………………….  
Cargo: …………………………………………   
 
C. Modelo declaración de compromiso en relación coa execución de actuacións do 
plan de recuperación, transformación e resiliencia ( PRTR)  
Don/Dona ………………………………………………., con DNI …………………….., 
como titular do órgano/ ........../ da entidade 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., e domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….na condición de órgano responsable/ órgano 
xestor/ beneficiaria de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR/ que 
participa como contratista/ente destinatario do encargo/ subcontratista, no 
desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos 
definidos no Compoñente XX «………………………», manifesta o compromiso da 
persoa/entidade que representa cos estándares máis esixentes en relación co 
cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas 
necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, 
comunicando no seu caso ás autoridades que proceda os incumprimentos 
observados. 
 Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os 
principios de economía circular e evitar impactos negativos significativos no medio 
ambiente (« DNSH» polas súas siglas en inglés « do non significant harm») na 
execución das actuacións levadas a cabo no marco do devandito Plan, e manifesta 
que non incorre en dobre financiamento e que, no seu caso, non lle consta risco de 
incompatibilidade co réxime de axudas de Estado. 
 ……………………………..., XX de …………… de 202X 
 Asdo. …………………………………………….  
Cargo: ………………………………………… 
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26.- Ratificación dos cambios aprobados no convenio de colaboración entre a 
Axencia Turismo de Galicia, e a Deputación provincial da Coruña para a 
execución do Plan de sustentabilidade turística en destino Fragas do Eume no 
marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia, financiado pola 
Unión europea NextGenerationEU  
 
1º Ratificar o texto definitivo aprobado polo Consello da Xunta (en data do 1 de 
setembro de 2022) do convenio de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia, e 
a Deputación provincial da Coruña para a execución do Plan de sustentabilidade 
turística en destino Fragas do Eume no marco do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resilencia, financiado pola Unión europea-NextGenerationEU 
respecto do texto aprobado polo Pleno da Deputación na sesión ordinaria do día 23 
de xuño de 2022. 
 
2º.- O texto definitivo que aprobou o Consello da Xunta (en data do 1 de setembro de 
2022) é o que figura a continuación: 
 
 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 
 
CONVENIO ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E A DEPUTACIÓN DA 
CORUÑA PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA 
EN DESTINO FRAGAS DO EUME NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA-
NEXTGENERATION EU 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, Dª. María Nava Castro Domínguez, directora da Axencia de Turismo 
de Galicia, en virtude do nomeamento efectuado polo Decreto 120/2020, do 10 de 
setembro (DOG núm. 185, do 11 de setembro), e conforme ás facultades que lle 
confire o apartado dous da disposición adicional segunda do Decreto 108/2022, do 16 
de xuño, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de dirección dependentes da 
Presidencia da Xunta de Galicia (DOG núm. 117, do 20 de xuño), que desconcentra 
na titular da Dirección da Axencia a competencia para subscribir convenios de 
colaboración no seu respectivo ámbito competencial, de acordo co previsto no 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). 
 
E da outra, D. Valentín González Formoso, en nome e representación da Deputación 
da Coruña, na súa calidade de Presidente, ao abeiro das competencias que para 
vincularse neste acto lle confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local, e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia. 
 
As partes comparecen na representación que ostentan das súas respectivas 
institucións, recoñecéndose de modo recíproco capacidade para formalizar o presente 
convenio e, para ese efecto, 
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EXPOÑEN 
 

1 O 21 de xullo de 2020, o Consello Europeo adoptou as Conclusións sobre o Plan de 
Recuperación e o marco financeiro plurianual para 2021-2027. Estas medidas xuntan 
o marco financeiro plurianual (MFP) para 2021-2027, reforzando a posta en marcha 
dun Instrumento Europeo de Recuperación (« Next Generation EU»), cuxo elemento 
central é o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, establecido polo Regulamento 
(UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021. 
 
A instrumentación da execución dos recursos financeiros do Fondo Europeo de 
Recuperación realizarase a través do Plan de Recuperación Transformación e 
Resiliencia, aprobado por Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021, e 
de conformidade co establecido pola Decisión de Execución do Consello relativa a 
aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia de España (Council 
Implementing Decision - CID), do 13 de xullo de 2021. 
 
O Goberno de España ditou a Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que 
se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para 
a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e as Ordes 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do 
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e HFP/1031/2021, do 29 de 
setembro, pola que se establece o procedemento e formato da información para 
proporcionar polas Entidades do Sector Público Estatal, Autonómico e Local para o 
seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e 
contable das medidas dos compoñentes do Plan de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia. 
 

2 No Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), como parte do 
Compoñente 14, incluíuse a liña de investimento de Transformación do modelo 
turístico cara á sustentabilidade, que inclúe o Programa de Plans de Sustentabilidade 
Turística en Destinos como submedida 2 do investimento 1 (C14.I1), en tanto que 
mecanismo de actuación cooperada entre os tres niveles da Administración. Este 
programa financia proxectos cuxos créditos serán obxecto de territorialización. 
Ademais, con base na Estratexia de Sustentabilidade Turística en Destinos, fixa as 
condicións de participación das comunidades autónomas e as entidades locais, os 
ámbitos de aplicación, os limiares mínimos de investimento, o procedemento de 
presentación das propostas e as regras para a súa aprobación, execución e 
xustificación. 
 
Os Plans Territoriais elabóranse mediante un proceso participativo e de colaboración 
entre as tres administracións públicas competentes e os diferentes actores públicos e 
privados do ecosistema turístico do destino. 
 
O obxectivo perseguido relativos á liña de investimento C14.I1 é implementar 
actuacións de impulso da sustentabilidade turística contempladas na submedida 2, os 
Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, na súa tripla vertente: ambiental, 
socioeconómica e territorial, a fin de beneficiar aos destinos turísticos, aos axentes 
sociais e aos operadores privados do sector. 
 

3 De acordo ao procedemento establecido na Estratexia de Sustentabilidade Turística 
en Destino aprobada na Conferencia Sectorial do 28 de xullo de 2021, a Axencia 
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Turismo de Galicia elaborou o Plan Territorial de Sustentabilidade Turística en Destino 
(PSTD) da Deputación da Coruña que a continuación se enuncia. 
 
Tras a apertura da convocatoria e a remisión dos PSTD no prazo establecido, as 
propostas de PSTD e de Actuacións de Cohesión entre Destinos (ACD) foron 
valoradas por parte das comunidades autónomas e da Secretaría de Estado de 
Turismo (SETUR), de acordo a criterios obxectivos establecidos na propia Estratexia. 
Posteriormente, Axencia Turismo de Galicia e SETUR compartiron en sesión 
formalmente convocada o 5 de novembro de 2021 do Comité Consultivo formado por 
dous representes da Axencia de Turismo de Galicia, dous representantes de SETUR 
e unha representante da FEGAMP as valoracións das intervencións propostas para 
esta convocatoria 2021. Na devandita reunión, presentouse un informe que contiña o 
listado de todos os PSTD recibidos, as ACD, e as puntuacións asignadas a cada unha 
desas intervencións. A esta Convocatoria do Comité Consultivo convidouse con voz, 
pero sen voto, a un representante de cada destino urbano ou cidade con identidade 
turística que presentaran PSTD a esa convocatoria. 
 
Finalmente, elaborouse a proposta de Plan Territorial de Galicia que inclúe os PSTD e 
ACD que, obtendo unha nota superior a 70 sobre 100 con base nos criterios de 
valoración recollidos, encaixaban mellor na planificación turística territorial atendendo 
ao marco da repartición orzamentaria asignada para 2021 á Comunidade Autónoma 
de Galicia, tendo en conta a súa contribución á cohesión territorial e detallando a súa 
xustificación e coherencia, tanto no que se refire á interrelación do conxunto de 
intervencións (PSTD e ACD), como ás sinerxías e aliñación de cada unha das 
intervencións coas estratexias de turismo a nivel autonómico e estatais, así como cos 
obxectivos xerais e específicos da Estratexia. 
 

4 A Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Turismo, pola 
que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 21 de decembro de 
2021, polo que se fixan os criterios de distribución, así como a repartición resultante 
para as comunidades autónomas, do crédito destinado ao financiamento de 
actuacións de investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 
14 Investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, establece 
que a Conferencia Sectorial de Turismo, na súa reunión do día 28 de xullo de 2021, 
de acordo co previsto na orde do día, ratificou a aprobación da Estratexia de 
Sustentabilidade Turística en Destino, marco do Programa de Sustentabilidade 
Turística en Destinos. 
 
O Acordo da Conferencia Sectorial do 21 de decembro de 2021, tendo en conta os 
criterios de distribución aprobados, indica que corresponden á Comunidade Autónoma 
de Galicia un total de 29,38 millóns de euros. 
 

5 Que a Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude da competencia exclusiva en 
materia de turismo, atribuída polo artigo 27.21 do seu Estatuto de Autonomía, 
aprobado pola Lei Orgánica do 6 de abril de 1981, desenvolveu, así mesmo no 
exercicio das súas competencias, diferentes actuacións coa finalidade de mellorar a 
situación turística da provincia promovendo plans, programas e normas para a 
modernización e adecuación da industria turística ás tendencias da demanda. 
 
A Axencia Turismo de Galicia é a entidade pública instrumental creada polo Decreto 
196/2012, do 27 de setembro (DOG núm. 193, do 9 de outubro), como axencia 
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pública autonómica, co obxectivo de impulsar, coordinar e xestionar a política 
autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do 
turismo dentro da comunidade. 
 

6 Conforme se indica no apartado 8.1.1 da Estratexia, o ente xestor dos PSTD debe ser 
unha entidade local de entre as previstas no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local: 
 

• O Municipio. 
• A Provincia. 
• A Illa nos arquipélagos balear e canario. 
• As Comarcas ou outras entidades que agrupen varios Municipios, instituídas 
polas Comunidades Autónomas de conformidade con esta Lei e os 
correspondentes Estatutos de Autonomía. 
• As Áreas metropolitanas. 
• As Mancomunidades de Municipios. 

Igualmente, as comunidades autónomas poderán establecer como xestores dos 
PSTD a outras fórmulas de asociacións de municipios recollidas na súa normativa 
autonómica como, por exemplo, os consorcios turísticos ou os grupos de acción local. 
As entidades locais son as unidades básicas que constitúen os destinos e as 
responsables da maioría dos parámetros que inflúen na elección dos turistas, así 
como dos determinantes da competitividade e sustentabilidade do modelo. As 
entidades locais teñen competencias para a ordenación urbanística, o transporte, a 
mobilidade, a creación de equipamentos para o turismo, a ordenación de actividades 
no seu municipio, o abastecemento e depuración de augas, o uso das praias, as 
licenzas de actividades turísticas, as servidumes de uso público, etc. Por tanto, se se 
quere asegurar a sustentabilidade en sentido amplo do modelo turístico español, 
débese actuar fundamentalmente nos destinos turísticos. 
 

7 A Deputación da Coruña concorreu á convocatoria extraordinaria de Plans Territoriais 
de Sustentabilidade Turística en Destino, presentando un proxecto baixo o título de 
―PSTD–Fragas do Eume‖ sendo unha das categorías de destino recollidas na 
convocatoria e establecendo o investimento mínimo por eixos que recolle a 
convocatoria. 
 
Incluíndo as seguintes actuacións: Xestión de fluxos turísticos en zonas de alta 
afluencia: Fragas do Eume, creación de rutas micolóxicas, florísticas, etnográficas e 
similares, implantación dunha lanzadeira eléctrica, aparcamentos disuasorios e 
melloras da mobilidade do Parque Natural Fragas do Eume, creación dunha área de 
servizo de caravanas en zona de estacionamento disuasorio en Cabanas, creación 
dun centro BTT no lago das Pontes, adecuación de rutas para bicicletas, e adquisición 
de bicicletas eléctricas, creación dunha páxina web, aplicacións informáticas e outras 
solucións tecnolóxicas, apoio ao sector turístico privado a través dun ―Espazo 
profesional da Comarca do Eume para o Turismo‖, estudo de zonas sen ou con 
deficiente conectividade a internet, rehabilitación de edificio histórico para novo uso 
como albergue, creación dun inventario de recursos turísticos e creación dun manual 
do inversor para a súa posta en valor, creación dun ente xestor de turismo e accións 
de sensibilización de residentes e turistas, promoción e Márketing turístico: mellora do 
coñecemento e imaxe do destino. 
 
A dita proposta de Plan foi valorada tanto pola Axencia Turismo de Galicia, como por 
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SETUR, obtendo unha nota superior a 70 sobre 100 en base aos criterios de 
valoración e por iso, sendo aprobado e formando parte do plan Territorial de 
Sustentabilidade Turística de Galicia. 
 

8 Para facer efectiva esta transferencia de fondos, faise necesario recorrer aos 
mecanismos do anticipo reembolsable e ao mecanismo excepcional que o artigo 10 
do Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo cando concorren evidentes razóns extraordinarias 
de interese público e social. Circunstancias que se poñen de manifesto nesta iniciativa 
extraordinaria de carácter singular. A tal fin, as actuacións específicas previstas neste 
Convenio —execución do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da 
Deputación da Coruña do Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 21 de 
decembro de 2021—, son definidas no Plan Territorial de Sustentabilidade Turística de 
Galicia e financiadas pola Unión Europea-NextGeneratión EU, con cargo aos Fondos 
Europeos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia —
Compoñente 14— regulado no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 12 de febreiro de 2021. Igualmente evidénciase a concorrencia de 
dificultades razoables para realizar a concesión delas por medio do procedemento 
ordinario de convocatoria pública, dada a previsión das entidades beneficiarias 
concretas e definidas. No Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo faise constar o 
crédito asignado á Comunidade Autónoma de Galicia, 29,38 millóns de euros 
destinado  ao financiamento de actuacións de investimento por parte de entidades 
locais. Así, en relación á Deputación da Coruña, o instrumento de intervención é o 
PLAN SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA EN DESTINO, por un importe de 1.500.000 
euros. 
 

9 O Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, prevé unha serie de instrumentos 
xurídicos para a execución de proxectos con cargo aos Fondos Europeos, entre os 
cales están os convenios de colaboración. Configurándose, neste caso, como 
instrumento para canalizar a xestión da subvención directa a favor da Deputación da 
Coruña, a fin de dar cumprimento aos fitos e obxectivos contidos na Decisión de 
Execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e 
resiliencia de España, así como o financiamento establecido para cada un deles. 
 
O artigo 7.2 do citado Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, establece que 
―os convenios rexeranse polo establecido na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 
xurídico do sector público‖. 
 
Pola súa banda, o artigo 48.7 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do 
sector público establece que ―cando o convenio instrumente unha subvención deberá 
cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e na 
normativa autonómica de desenvolvemento que, se for o caso, resulte aplicable‖. 
 
Consecuentemente, o réxime xurídico do convenio incardínase a través da figura do 
Convenio Administrativo previsto no artigo 47.2 a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
réxime xurídico do sector público, suxeito ás previsións contidas no Capítulo VI do 
Título Preliminar e canalizando a xestión dunha subvención directa a favor da 
Deputación da Coruña. 
 
En virtude do que antecede, as partes asinantes acordan subscribir o presente 
convenio conforme ás seguintes 
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CLÁUSULAS 
 
Primeira.- Obxecto 
O presente convenio ten por obxecto articular a colaboración entre as partes 
asinantes co obxectivo de executar o Plan de Sustentabilidade Turística en Destino 
(PSTD) da Deputación da Coruña, dentro do Plan Territorial de Sustentabilidade 
Turística en Destino da Comunidade Autónoma de Galicia, con cargo aos Fondos 
Europeos procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como o 
importe necesario para a súa execución. 
 
En concreto, o PSTD obxecto deste convenio enmárcase no Obxectivo 217 da 
Decisión de Execución do Consello, relativo á adxudicación do orzamento para os 
Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, así como nos fitos 220, relativo á 
execución dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, e 221, relativo á 
finalización dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos. 
 
Segunda.- Natureza 
1 A relación de cooperación entre as administracións territoriais participantes 
articúlase mediante convenios interadministrativos asinados entre tres 
Administracións Públicas que pertencen á categoría dos regulados nos artigos 47 e 
seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público 
(LRXSP). 
 
Esta relación resulta á súa vez coherente cos artigos 143 e 144 da LRXSP. Tal e como 
reza o artigo 143, as relacións de cooperación voluntaria entre as Administracións 
Públicas formalizaranse de maneira expresa por ambas as partes a través dos 
acordos nos seus órganos de cooperación ou en convenios. 
 
Pola súa banda, o artigo 144 da devandita Lei indica que os convenios e acordos nos 
que se formalice a cooperación preveranse as condicións e os compromisos que 
asumen as partes que os subscriben. 
 
Ademais, de acordo co disposto no artigo 57 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local, a cooperación económica, técnica e administrativa entre a 
Administración Local e as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, 
desenvolverase con carácter voluntario, mediante os convenios administrativos que 
subscriban, como o presente. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia 
da xestión pública, eliminar duplicidades administrativas e cumprir coa lexislación de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
 
2 Esta subvención estará sometida ao Regulamento (UE) número 2021/241 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece 
o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como á normativa interna aplicable á 
xestión, seguimento e control que se estableza para o Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia en España —Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, 
a Orde HFP/1031/2021— e, en especial o Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de 
decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da 
Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación 
e Resiliencia, cuxa aplicación será de obrigado cumprimento, e á Lei 17/2021, do 27 
de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
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2022, en relación coa execución orzamentaria e contable, xestión das actuacións e 
proxectos vinculados ao do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 
 
3 Adecuación a etiquetas climáticas 
I.- O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ten que contribuír polo 
menos nun 37% á transición ecolóxica. Para calcular esa contribución, a Unión 
Europea definiu un sistema de etiquetaxe común para clasificar as actividades 
económicas medioambientalmente sostibles. Esta metodoloxía recóllese no Anexo VI 
do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. 
 
II.- De acordo co previsto na Decisión de Execución do Consello, as actividades 
recollidas no PSTD contribuirán ao cumprimento dos obxectivos relacionados co 
cambio climático cun coeficiente climático do 100 % e a aqueles cun coeficiente 
climático do 40 %, de conformidade co anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 
sobre o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. 
 
Terceira.- Custo das actuacións e gastos subvencionables 
O custo das actuacións previstas no presente convenio cífrase en 1.500.000 euros, 
que se financiará conforme a seguinte distribución: 
 

 
 
Para garantir a execución dos proxectos e evitar a posible perda de recursos 
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comunitarios asignados á Axencia Turismo de Galicia, esta anticipará á Deputación da 
Coruña o importe correspondente ao financiamento deste convenio. Por unha banda 
anticiparase a anualidade corrente e por outra o anticipo reembolsable 
correspondente anualidade 2023 e 2024. 
 
As condicións do anticipo reembolsable son as descritas na cláusula sétima. O 
importe do anticipo transferirase á deputación no prazo máximo dun mes desde a 
sinatura do convenio. 
 
A achega da Axencia Turismo de Galicia efectuarase do seguinte xeito: 
 
O anticipo da anualidade corrente con cargo á aplicación orzamentaria 2022 05 A2 
761A 7600 CP 2022 0001 «Mecanismo de Recuperación e Resiliencia», por un 
importe de 340.000 € conforme ao establecido polo artigo 10 do Real Decreto-Lei 
25/2020, do 3 de xullo. 
 
O anticipo das anualidades 2023 e 2024 con cargo á aplicación orzamentaria 
05.A2.761A.821.06 Proxecto 2022 00001, por un importe de 560.000,00 para a 
anualidade 2023 e 600.000,00 para anualidade 2024. 
 
Conforme ao artigo 65.4.c) do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, a Deputación queda exonerada da constitución de garantía 
A entidade local autoriza á comunidade autónoma a obter de forma directa, para os 
efectos do presente convenio, a acreditación de que a entidade local atópase ao 
corrente nas súas obrigacións tributarias e coa seguridade social. 
 
Calquera cambio que se realice nas acción descritas, requirira a conformidade e 
aprobación da Axencia de Turismo de Galicia para a súa realización.  
 
As actuacións contidas no  PSTD da Deputación da Coruña financiaranse con fondos 
da Unión Europea- Next  Generatión  EU polo Mecanismo de Recuperación e 
Resiliencia da Unión Europea, establecido no Regulamento (UE) 2020/241 DO 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021. 
  
Entenderanse como gastos financiables todos aqueles que de maneira indubitada 
respondan á natureza da actividade, destínense a alcanzar o obxectivo 217  mediante 
a realización de actividades e resulten estritamente necesarios e realícense dentro do 
prazo establecido no presente convenio. Así mesmo considéranse custos 
financiables: 
 
a) As contratacións externas de enxeñería, seguimento e obra civil. 
b) Os contratos de compra de equipos, incluíndo equipamento tecnolóxico e equipos 
informáticos, relacionados coas actuacións  financiables 
c) A adquisición de licenzas de software de carácter especializado e destinado 
exclusivamente á actuación e que posibilite a utilización adecuada do equipamento 
adquirido. 
d) As contratacións externas de consultoría, que leven a cabo dentro da actuación 
obxecto da subvención como parte da mesma. Os estudos de viabilidade e de 
enxeñería de detalle serán subvencionables sempre que sexan necesarios para a 
realización da actuación. Poderán realizarse con anterioridade á data de elixibilidade, 
pero nese caso, o seu custo non sería elixible. 
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e) As contratacións externas para traballos de asesoramento legal, notaría, 
asesoramento técnico ou financeiro contabilidade ou auditoría, se están directamente 
ligados ao proxecto e son necesarios para a súa preparación ou desenvolvemento, a 
condición de que fosen contemplados no orzamento. 
Segundo o artigo 31.8 de la Lei 38/2003, de 17 de novembro, General de 
Subvenciones, os tributos son gasto subvencionable cando o beneficiario da 
subvención os abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos 
subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou 
compensación nin os impostos persoais sobre a renda. 
Así mesmo, non se considerarán custos financiables: 
• Autorizacións administrativas, licenzas, permisos, custo de avais e/ou fianzas e 
multas. 
• Calquera gastos asociados a xestións, contratacións, consultas ou trámites 
administrativos, aínda sendo necesarios para a obtención de permisos ou licenzas. 
• Seguros subscritos polo solicitante. 
• A vixilancia e seguridade durante a execución da obra ata a data de posta en 
marcha. 
• Calquera custos financeiros. 
• Custos asociados a sancións penais, así como gastos de procedementos xudiciais. 
• Licenzas destinadas a sistemas operativos e aplicacións ofimáticas. 
• Calquera gasto de operación e mantemento das actuacións ou gastos propios da 
administración 
Os gastos acreditaranse mediante facturas e demais documentos de valor  probatorio 
equivalente, con validez no tráfico xurídico mercantil ou eficacia administrativa. 
Os gastos subvencionables comprenden, en todo caso, os efectuados en relación ao  
PSTD realizados pola entidade beneficiaria desde o 1 de xaneiro de 2022 
 
Cuarta.- Obrigas da Axencia Turismo de Galicia 
1.- A Axencia Turismo de Galicia no exercicio das súas competencias e en virtude 
do Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo do 21 de decembro de 2021, polo que 
se fixan os criterios de distribución, así como a repartición resultante para as 
comunidades autónomas, do crédito destinado ao financiamento de actuacións de 
investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 14 Investimento 
1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, achegará en 2022 á 
entidade local beneficiaria a cantidade de 1.500.000 con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 2022 05 A2 761A 7600 CP 2022 0001 e. 05.A2.761A.821.06esegundo 
o establecido na cláusula terceira 
 
2.- A Comunidade Autónoma de Galicia deberá xustificar o cumprimento da finalidade 
para a que se concedeu a transferencia e a aplicación dos fondos percibidos ante a 
Secretaría de Estado de Turismo. Para iso, velará por que os proxectos adxudicados 
sexan executados conforme aos requisitos esixibles. 
Igualmente, cumprirá as instrucións que tanto a Secretaría de Estado de Turismo 
como calquera órgano ou autoridade competente lle dirixa en aplicación de calquera 
normativa, tanto europea como nacional, que puidese aprobarse para a execución ou 
xestión tanto do Mecanismo Europeo de Recuperación como do PRTR. 
 
3.-A Comunidade Autónoma de Galicia asume a responsabilidade en canto ao 
seguimento da execución contable dos gastos imputados a proxectos ou iniciativas do 
PRTR, de acordo co disposto no artigo 46 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de 
decembro. Ademais, asume as obrigacións de información e rexistro da consecución 
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dos correspondentes fitos e obxectivos nos termos previstos no artigo 3 da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro, así como o resto de obrigacións establecidas na 
Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro. 
 
Quinta.- Obrigas da entidade beneficiaria 
 
Compromisos asumidos en canto á execución do subproxecto: 
 
1.-De conformidade co disposto na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, como no artigo 37.4 a 
Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, os ingresos percibidos pola 
Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do proxectos obxecto de 
financiamento, por estar incluídos dentro do ámbito do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia, quedan legalmente afectados a financiar os devanditos 
proxectos, coa correlativa obrigación do reintegro total ou parcial dos devanditos 
ingresos en caso de non realizarse o gasto ou en caso de incumprimento total ou 
parcial dos obxectivos previstos. 
 
2.-As actuacións para realizar pola Entidade beneficiaria serán os recollidos na 
cláusula 3 e executaranse de conformidade cos fitos, obxectivos e a calendarización 
de cada proxecto/subproxecto definidos no Anexo I. 
 
Así mesmo, corresponde á Entidade Local: 
 
a) Executar as actuacións do programa e aplicar os fondos previstos no punto anterior 
aos gastos correspondentes á execución e desenvolvemento das actuacións previstas 
no presente Convenio. 
b) Destinar o importe ás actuacións concretas de investimento a executar no prazo 
estipulado na cláusula 3 e Anexo I. 
c) Destinar os recursos humanos e materiais que sexan necesarios para cumprir os 
prazos de execución e maximizar os resultados perseguidos polo convenio. 
d) Xustificar a realización das actuacións recollidas no convenio ante a Axencia 
Turismo de Galicia mediante a documentación que se recolle no presente convenio 
(cláusula 10). 
e) Actuar mediante os principios de obxectividade, publicidade e transparencia na 
actuación administrativa. 
f) Cumprir as obrigacións dispostas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 
Obrigación de sometemento ás disposicións comunitarias sobre o Mecanismo de 
Recuperación e Resiliencia. 
1. Con carácter xeral, son obrigacións da entidade local: 
a) Contribuír ao cumprimento do Obxectivo 217 da Decisión de Execución do 
Consello, relativo á adxudicación do orzamento para os Plans de Sustentabilidade 
Turística en Destinos, así como nos fitos 220, relativo á finalización dos Plans de 
Sustentabilidade Turística en Destinos, e 221, relativo á finalización dos proxectos de 
promoción da sustentabilidade turística en destinos. 
b) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e 
realizar as actuacións que integran o proxecto, na forma, condicións e prazo 
establecidos no presente convenio, así como xustificar ante a Axencia de Turismo de 
Galicia o cumprimento da finalidade e o seu custo real. 
c) A prevención, detección, comunicación, corrección e avaliación de risco de fraude, 
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corrupción e conflito de interese e o enchemento da Declaración de Ausencia de 
Conflito de Intereses (DACI) e a dispoñibilidade dun procedemento para abordar estes 
conflitos de intereses no marco do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, e de acordo coas obrigacións da 
Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro. A este respecto, a entidade local 
beneficiaria, deberá aplicar ―Plan xeral de prevención de riscos na xestión económica-
financieira e de medidas antifraude (PREMADECOR) da Deputación Provincial da 
Coruña‖.  
Este Plan permítelle garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, 
os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en 
particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a 
corrupción e os conflitos de intereses. 
En especial, tomarán as medidas para asegurar que non exista conflito de interese, 
incluíndo nos expedientes que se tramiten os informes ou declaracións responsables 
necesarias, segundo corresponda, e aplicando a normativa reguladora dos conflitos 
de interese en caso de detectalos. 
d) Someterse ás actuacións de control e seguimento da aplicación dos fondos 
destinados ao proxecto mediante a verificación de documentos e á avaliación 
continua e final por parte da Axencia Turismo de Galicia, así como ao control 
financeiro deles pola Consellería de Facenda da comunidade autónoma e o Tribunal 
de Cuentas e órganos estatais e europeos que teñan encomendado o control e 
seguimento dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, en particular a 
Comisión Europea, o Tribunal de Contas Europeo, a Oficina Europea de Loita contra a 
Fraude (OLAF) e a Fiscalía europea, que poderán acceder á información de detalle 
das actuacións realizadas. 
e) Comprométense a remitir á Axencia Turismo de Galicia canta información fose 
necesaria sobre xestión, execución e control de todas as actuacións que se realicen 
no marco do presente convenio. 
f) A entidade local beneficiaria, en canto entidade executora, levará a cabo o indicado 
no artigo 8 da Orde HFP/1030/2021, en relación coa identificación do perceptor final 
dos fondos, entidades beneficiarias das axudas, contratistas e subcontratistas e á 
achega desta información. 
Especificamente, deberá preverse a aceptación por parte dos perceptores finais dos 
fondos da cesión de datos entre as administracións públicas implicadas para dar 
cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, conforme ao modelo establecido no anexo IV.B da Orde 
HFP/1030/2021, do 29 de setembro. 
A tal fin, a entidade local beneficiaria executante incluirá nos procedementos de 
licitación as seguintes obrigacións en relación coa identificación dos contratistas e 
subcontratistas: 
• NIF do contratista ou subcontratistas. 
• Nome ou razón social. 
• Domicilio fiscal do contratista e, no seu caso, subcontratistas. 
• Aceptación da cesión de datos entre as Administracións Públicas implicadas para 
dar cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais (Modelo anexo IV.B). 
• Declaración responsable relativa ao compromiso de cumprimento dos principios 
transversais establecidos no PRTR e que puidesen afectar o ámbito obxecto de 
xestión (Modelo anexo IV.C). 
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Os contratistas acreditarán a inscrición no Censo de empresarios, profesionais e 
retedores da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou no Censo equivalente da 
Administración autonómica, que debe reflectir a actividade efectivamente 
desenvolvida na data de participación no procedemento de licitación. 
g) Mantemento dunha adecuada pista de auditoría das actuacións realizadas no 
marco deste convenio e a obrigación de mantemento da documentación soporte. A 
subministración da información realizarase nos termos establecidos pola Orde 
HFP/1030/2021 e a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, do Ministerio de 
Facenda e Función Pública. 
h) Custodiar e conservar toda a documentación orixinal, xustificativa da aplicación dos 
fondos recibidos, en tanto poidan ser obxecto das actividades de comprobación e 
control. 
i) Deberán conservar os documentos xustificativos, os datos estatísticos e demais 
documentación concernentes ao financiamento, así como os rexistros e documentos, 
en formato electrónico e por un período de cinco anos desde que se abonase o saldo 
da operación financeira, ou por un período de tres anos, cando o importe da 
subvención sexa inferior a 60.000 euros, nos termos previstos no artigo 132 do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 
de xullo. 
j) A entidade local beneficiaria está obrigada a crear en España todo o emprego 
necesario para a realización da actividade, que se realizará con persoal contratado e 
afiliado á Seguridade Social. O cumprimento deste requisito terá que xustificarse 
documentalmente. 
k) A entidade local beneficiaria deberán cumprir coa normativa nacional e europea 
relativa á compatibilidade co réxime de axudas de Estado e prevención do dobre 
financiamento, de acordo co previsto no artigo 7 da Orde HFP 1030/2021, do 29 de 
setembro., conforme ao previsto na cláusula 13 do presente convenio. 
l) Devolver á Axencia de Turismo de Galicia as cantidades anticipadas, que non se 
utilizaron na execución da actividade ou actividades, nos prazos e condicións 
previstos no presente convenio, de acordo ao procedemento establecido na Cláusula 
10. 
ll) Cumprir coas obrigacións de publicidade, medidas de difusión e comunicación, 
conforme ao previsto no artigo 9 da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, así 
como coa cláusula 11 do presente convenio. 
m) A entidade beneficiaria comprométese a incluír os datos e información que sexan 
pertinentes sobre as actuacións financiadas con fondos MRR e nos prazos que 
correspondan, no aplicativo que para ese efecto establecerá a administración 
competente. 
 
2. En aplicación do principio de «non causar dano significativo» (principio «Do no 
significant harm-DNSH»), de acordo co previsto no Plan de Recuperación, e polo 
Regulamento (UE) n.º 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de 
febreiro de 2021, respectarase a normativa ambiental aplicable, incluído o 
Regulamento (UE) 2020/852, do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xuño de 
2020, relativo ao establecemento dun marco para facilitar os investimentos sostibles e 
polo que se modifica o Regulamento (UE) 2019/2088, así como a Guía Técnica da 
Comisión Europea (2021/ C 58/01) sobre a aplicación deste principio de «non causar 
dano significativo». Respectaranse os procedementos de avaliación ambiental, cando 
sexan de aplicación, conforme á lexislación vixente, así como outras avaliacións de 
repercusións que puidesen resultar de aplicación en virtude da lexislación ambiental. 
Deberase achegar xustificación do cumprimento do principio DNSH mediante unha 
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avaliación favorable de adecuación ao principio de DNSH, ou no seu caso, unha 
declaración responsable do seu cumprimento. 
 
En todo caso, seguindo o disposto na Decisión de Execución do Consello, a fin de 
garantir que as medidas contidas no PSTD axústanse á Guía técnica sobre a 
aplicación do principio de DNSH, os criterios de subvencionabilidade incluídos no 
prego de condicións para as próximas convocatorias de proxectos excluirán as 
actividades que se enumeran a continuación: i) as actividades relacionadas cos 
combustibles fósiles, incluída a utilización ulterior deles; ii) as actividades no marco do 
réxime de comercio de dereitos de emisión da UE (RCDE) en relación coas cales se 
prevexa que as emisións de gases de efecto invernadoiro que van provocar non se 
situarán por baixo dos parámetros de referencia pertinentes; iii) as actividades 
relacionadas con entulleiras de residuos, incineradoras e plantas de tratamento 
mecánico-biolóxico; e iv) as actividades nas que a eliminación a longo prazo de 
residuos poida causar danos ao medio ambiente. O prego de condicións esixirá 
ademais que só poidan seleccionarse aquelas actividades que cumpran a lexislación 
ambiental nacional e da UE pertinente. 
 
3. Pola demais normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, 
en especial, co disposto na normativa que a Comunidade Autónoma de Galicia e o 
Goberno de España aprobe a este respecto, así como polas disposicións comunitarias 
sobre o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. 
 
Así mesmo a entidade local beneficiaria comprometese a devolver o anticipo 
reembolsable nos termos pactados na cláusula sétima e debe acreditar, previamente 
ao pago do anticipo rembolsable, que se atopa ao corrente das súas obrigacións coa 
Seguridade Social, non tendo débedas en período executivo de pago co Estado, nin 
de carácter tributario con outras Administracións Públicas así como acreditar que non 
está incurso nalgunha das circunstancias reguladas no artigo 13 da Lei Xeral de 
Subvencións. 
 
Sexta.- Actuacións que impliquen rehabilitación, equipamentos, infraestruturas 
1.-  Nas actuacións que impliquen rehabilitación, equipamentos e infraestruturas, 
deberanse ter en conta as seguintes condicións específicas do DNSH: 
• Para prevención e o control da contaminación: realizar unha avaliación de impacto 
ambiental de cada un dos investimentos da medida de acordo coa Directiva da EIA e 
a normativa nacional de avaliación de impacto ambiental, e identificaranse e incluirán 
no deseño de cada proxecto todas as medidas de mitigación necesarias para a 
prevención e o control da contaminación do chan e da auga. 
• Os compoñentes e materiais de construción utilizados na construción non conterán 
amianto nin substancias moi preocupantes identificadas sobre a base da lista de 
substancias suxeitas a autorización que figura no anexo XIV do Regulamento (CE) 
1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello. 
• Os compoñentes e materiais de construción utilizados na construción que poidan 
entrar en contacto cos usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehido por m³ de 
material ou compoñente e menos de 0,001 mg de compostos orgánicos volátiles 
canceríxenos de categorías 1A e 1B por m³ de material ou compoñente, previa proba 
de acordo con CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 ou outras condicións de proba 
estandarizadas e métodos de determinación comparables. Ademais, adoptaranse 
medidas para reducir o ruído, o po e as emisións contaminantes durante a fase de 
obra e executaranse as actuacións asociadas a esta medida sempre cumprindo a 
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normativa de aplicación vixente en canto a posible contaminación de chans e auga. 
• Para a prevención e o control da contaminación e protección e restauración da 
biodiversidade e os ecosistemas: Cando as actuacións de rehabilitación teñan lugar 
en áreas sensibles á biodiversidade (incluída a rede Natura 2000 de áreas protexidas, 
sitios do Patrimonio Mundial da UNESCO e áreas clave para a biodiversidade, así 
como outras áreas protexidas) ou en áreas próximas, requirirase o cumprimento dos 
artigos 6 (3) e 12 da Directiva de hábitats e o artigo 5 da Directiva de aves. Ademais, 
cando sexa preceptivo, levará a cabo unha Avaliación de Impacto Ambiental (EIA) de 
acordo coa Directiva EIA.» 
• Para mitigación do cambio climático: Na rehabilitación de edificios terase en 
consideración as directrices recollidas na Directiva (UE) 2018/844 relativa á eficacia 
enerxética dos edificios para que sexan edificios de consumo de enerxía case nulo, 
permitindo reducir de forma significativa o consumo de enerxía primaria non 
renovable. 
• Para adaptación ao cambio climático: As medidas de rehabilitación permitirán 
contribuír á adaptación dos edificios ao cambio climático, adoptando as solucións de 
adaptación que sexan posibles no marco das opcións que permita a edificación 
existente e a súa protección no caso de que sexan edificios protexidos, como a 
utilización de cubertas vexetais, toldos, zonas de sombreado, etc. 
• Para transición a unha economía circular: 
 
1. Polo menos o 70 % (en peso) dos residuos de construción e demolición non 
perigosos (excluído o material natural mencionado na categoría 17 05 04 na Lista 
europea de residuos establecida pola Decisión 2000/532/EC) xerados, nas actuacións 
previstas neste investimento, será preparado para a súa reutilización, reciclaxe e 
recuperación doutros materiais, incluídas as operacións de recheo utilizando residuos 
para substituír outros materiais, de acordo coa xerarquía de residuos e o Protocolo de 
xestión de residuos de construción e demolición da UE. 
 
2. Os operadores limitarán a xeración de residuos nos procesos relacionados coa 
construción e demolición, de conformidade co Protocolo de xestión de residuos de 
construción e demolición da UE e tendo en conta as mellores técnicas dispoñibles e 
utilizando a demolición selectiva para permitir a eliminación e manipulación segura de 
substancias perigosas e facilitar a reutilización e reciclaxe de alta calidade mediante a 
eliminación selectiva de materiais, utilizando os sistemas de clasificación dispoñibles 
para residuos de construción e demolición. 
 
3. Os deseños dos edificios e as técnicas de construción apoiarán a circularidade no 
referido á norma ISO 20887 para avaliar a capacidade de desmonte ou adaptabilidade 
dos edificios, como estes están deseñados para ser máis eficientes no uso dos 
recursos, adaptables, flexibles e desmontables para permitir a reutilización e a 
reciclaxe. 
 
Sétima.- Condicións e amortización do anticipo reembolsable. 
 
1. As condicións do anticipo reembolsable son as seguintes: 
O tipo de interese é do 0%, e 
O prazo máximo de amortización do principal vence o 31 de decembro de 2024. 
2. Non obstante o anterior, o correcto cumprimento polo beneficiario das obrigacións 
asociadas a axuda, incluíndo a súa adecuada execución e xustificación, que culmine 
na efectiva concesión da devandita axuda dará lugar á aplicación da mesma á 
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amortización do anticipo reembolsable. Neste caso, o libramento da axuda realizarase 
en formalización, sen saída física de fondos, aplicándose á amortización do anticipo 
reembolsable. 
 
Oitava.- Subcontratación 
Poderán ser obxecto de subcontratación, total ou parcial, as actividades 
subvencionadas a través deste convenio, tendo en conta o disposto nesta cláusula e 
de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia; á normativa en materia de axudas de Estado, así como ao establecido na 
Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, e na Ordes HFP 1030/2021 e HFP 
1031/2021, do 29 de setembro. 
 
En todo caso quedan fóra da subcontratación aqueles gastos nos que teña que 
incorrer a Deputación para a realización por si mesma da actividade subvencionada. 
 
A necesidade da subcontratación estará debidamente motivada pola entidade 
beneficiaria e, en ningún caso, suporá un aumento do custo da actividade 
subvencionada. 
Os subcontratistas quedarán obrigados soamente ante a Deputación, que asumirá a 
total responsabilidade da execución da actividade subvencionada fronte á 
administración. O organismo local será o responsable de que na execución da 
actividade subvencionada concertada con terceiros se respecten os límites 
establecidos neste convenio en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables 
e esixiranlles ás/aos subcontratistas os documentos acreditativos dos pagamentos 
correspondentes. 
 
No caso de que subcontrate parte ou a totalidade da actividade obxecto do convenio 
haberá de prever os mecanismos para asegurar que os subcontratistas cumpran co 
principio de «non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente». 
 
As entidades subcontratadas deberán comprometerse a cumprir cos estándares máis 
esixentes en relación ás normas xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas 
necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses, así 
como a respectar os principios de economía circular e evitar impactos negativos 
significativos no medio ambiente («DNSH» polas súas siglas en inglés «Do no 
significant harm») na execución das actuacións levadas a cabo no marco do 
devandito plan, así como a non incorrer en dobre financiamento e que, no seu caso, 
non lle conste risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado. Para estes 
efectos, o cumprimento nestes termos acreditarase mediante declaración da 
subcontrata correspondente. 
 
A entidade local beneficiaria deberá identificar os contratistas e subcontratistas, de 
maneira que incluirán nos procedementos de licitación o seguintes extremos. 
a) NIF do contratista ou subcontratistas. 
b) Nome ou razón social. 
c) Domicilio fiscal do contratista e, no seu caso, subcontratistas. 
d) Aceptación da cesión de datos entre as Administracións Públicas implicadas para 
dar cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de 
conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
e) Declaración responsable relativa ao compromiso de cumprimento dos principios 
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transversais establecidos no PRTR e que puidesen afectar o ámbito obxecto de 
xestión. 
f) Os contratistas acreditarán a inscrición no Censo de empresarios, profesionais e 
retedores da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou no Censo equivalente da 
Administración Tributaria Foral, que debe reflectir a actividade efectivamente 
desenvolvida na data de participación no procedemento de licitación. 
 
Novena.- Comisión de seguimento 
1. Para o control e resolución de cantas cuestións se susciten ao redor da 
interpretación e aplicación da execución do presente convenio, quedará constituída a 
comisión de seguimento desde a firma do presente convenio e ditará as normas 
internas do seu funcionamento, debéndose reunir sempre que o solicite algunha das 
partes e, en todo caso, polo menos tres veces ao ano. 
2. A Comisión no seu funcionamento rexerase polo previsto no presente convenio e 
supletoriamente polo disposto na Sección Terceira do Capítulo II do Título Preliminar 
de Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 
3. A Comisión é paritaria e está integrada polos seguintes membros: 
- Por parte da Secretaría de Estado de Turismo: Un representante. 
- Por parte da Axencia de Turismo de Galicia: Un representante. 
- Actuará como secretario un funcionario do Servizo de Promoción Económica, 
Turismo e Emprego da Deputación da Coruña. 
- Por parte da entidade Local: Un representante designado polo pleno provincial. 
4. As funcións asignadas á Comisión de Seguimento consistirán na vixilancia, 
control, seguimento e resolución de cantas cuestións se susciten ao redor da 
interpretación e aplicación da execución do presente convenio. 
 
Décima.- Prazo e forma de xustificación 
1. A Deputación da Coruña, finalizada a execución (en todo caso antes de 31 de 
decembro 2024), presentará a xustificación ante a Axencia Turismo de Galicia como 
data límite o 30 de xuño de 2025, e presentará unha memoria de actuación 
xustificativa do cumprimento das condicións impostas e unha memoria económica, 
tendo en conta as singularidades establecidas no artigo 63 da Real Decreto-Lei 
36/2020, do 30 de decembro, que conterá a seguinte documentación: 
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións con 
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
b) Unha relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor e 
do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de pago. No caso 
de que a axuda se outorgue conforme un orzamento, indicaranse as desviacións 
acaecidas. 
c) As facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico 
mercantil ou con eficacia administrativa incorporados na relación á que se fai 
referencia no parágrafo anterior e, no seu caso, a documentación acreditativa do 
pago. 
d) Os tres presupostos que, en aplicación do artigo 31.3 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, deba solicitar o beneficiario. 
e) Certificado expedido polo Interventor, acreditativo da aplicación á súa finalidade 
dos fondos percibidos e o detalle dos pagos efectuados correspondentes ás 
actuacións subvencionadas obxecto da subvención. 
f) Certificado emitido pola Deputación que acredite a realización da actividade e o 
cumprimento da finalidade, así como o informe emitido pola Intervención. 
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g) Documento acreditativo sobre as medidas de difusión adoptadas para xeral 
coñecemento do financiamento polo Estado no marco do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia das actuacións obxecto da subvención. 
h) Documentos de declaracións responsables, atendendo ás disposicións normativas 
sobre o sistema de xestión e de información establecidas na Orde HFP/1030/2021, do 
29 de setembro, e a Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro. 
2. Deberá conservar toda a documentación orixinal, xustificativa e de aplicación dos 
fondos recibidos, en tanto poidan ser obxecto das actividades de comprobación e 
control. 
3. Así mesmo, a entidade local deberá presentar calquera outros informes ou 
documentos xustificativos que de acordo coa normativa europea ou nacional resulten 
esixibles no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 
4. A Axencia de Turismo de Galicia comprobará a documentación achegada e poderá 
solicitar a achega adicional doutros documentos ou datos aclaratorios que estime 
necesarios ou, no seu caso, se fose preciso, do correspondente procedemento de 
reintegro dos importes non utilizados. 
5. A fin de cumprir co previsto no Fito 220 recollido na Decisión de Execución do 
Consello, as Comisións de Seguimento aseguraranse de que todos os destinos 
beneficiarios logren como mínimo as seguintes porcentaxes de execución de cada 
Plan de Sustentabilidade Turística: 
- Execución do 75 % no caso dos destinos adxudicados en 2021. 
- Execución do 50 % no caso dos destinos adxudicados en 2022. 
- Execución do 25 % no caso dos destinos adxudicados en 2023. 
Por outra banda, en virtude do disposto no Fito 221, a finalización de todos os 
proxectos incluídos nos PSTD e adxudicados en consonancia cos obxectivos 217, 
218 e 219, o 35 % de cuxos fondos destinaranse a financiar medidas que aborden a 
transición verde, a sustentabilidade e a eficiencia enerxética/electromobilidade nos 
destinos, de conformidade coa Guía técnica sobre a aplicación de principio de DNSH, 
mediante o uso dunha lista de exclusións e o requisito de cumprimento da lexislación 
ambiental pertinente da UE e nacional. 
Producirase a devolución anticipada do anticipo reembolsable xunto cos intereses de 
demora, nos seguintes casos:  
Se se cancelase total ou parcialmente o proxecto por causas imputables aos 
beneficiarios ou aos seus contratistas/subcontratistas.  
Se se producise a resolución do presente convenio.  
 Cando non se presentou da documentación xustificativa nos prazos indicados, ou 
esta non fose correcta. 
 
Décimo primeira.- Publicidade e difusión 
1. A entidade local beneficiaria da axuda deberá cumprir coas seguintes obrigacións 
en materia de publicidade: 
a) As relativas ao financiamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, 
conforme coa normativa europea e nacional que resulte aplicable segundo o artigo 
34.2 do Regulamento (UE) 2021/241 polo que se regula o MRR e, especificamente, 
coas do artigo 9 da Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro. 
b) Nas medidas de información e comunicación das actuacións que desenvolven os 
investimentos (carteis informativos, placas, publicacións impresas e electrónicas, 
material audiovisual, páxinas web, anuncios e insercións en prensa, certificados, etc.), 
deberanse incluír os seguintes logos: 
1.º O emblema da Unión Europea, 
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2.º Xunto co emblema da Unión, incluirase o texto «Financiado pola Unión Europea- 
Next Generation EU»; 
3.º Teranse en conta as normas gráficas e as cores normalizadas establecidas no 
anexo II do Regulamento de Execución 821/2014, polo que se establecen 
disposicións de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e 
xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os 
instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e 
comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de 
datos. Tamén se pode consultar a seguinte páxina web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm e descargar distintos exemplos 
do emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es#download. 
c) Toda referencia en calquera medio de difusión sobre os investimentos aprobados 
deberá incluír que foron financiadas polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo 
e a Axencia Turismo de Galicia. 
d) Toda referencia en calquera medio de difusión sobre os investimentos aprobados 
deberá usar como medio de difusión o logo do Plan de Recuperación, dispoñible no 
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 
2.- No seu caso, todos os carteis informativos e placas deberán colocarse nun lugar 
ben visible e de acceso ao público, e o texto deberá estar redactado nos idiomas 
oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Décimo segunda.- Incumprimento e reintegro 
1. A constatación de que a entidade beneficiaria non utilizou a subvención da Axencia 
Turismo de Galicia para o destino específico para o que se solicitou e concedeu, non 
realice a actuación que deu orixe á subvención, non xustifique a súa aplicación aos 
fins determinados para os que se interesou ou, en xeral, da existencia de calquera 
suposto de incumprimento das condicións que motivaron a concesión da subvención, 
a negativa para facilitar o labor de inspección e o non cumprimento das obrigacións 
atribuídas ás persoas beneficiarias, dará lugar previa audiencia ao interesado, á 
declaración de perda do dereito á percepción da subvención e, no seu caso, á 
obrigación de reintegrar á Tesoureira Xeral autonómica as cantidades percibidas, máis 
os intereses legais que procedan, de conformidade e nos termos establecidos no 
artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e concordantes do 
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia. No caso de que se produza exceso 
das subvencións percibidas de distintas entidades públicas, a Deputación deberá 
reintegrar o exceso xunto cos xuros de demora, nos termos que establece o artigo 23 
do citado Regulamento. 
No caso de que proceda a devolución anticipada do anticipo reembolsable estarase 
ao establecido na cláusula décima. 
De igual modo, de conformidade co Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo, que 
tivo lugar o día 21 de decembro de 2021, na que se aproban os criterios de repartición 
e distribución territorial de créditos destinados ao financiamento de actuacións de 
investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 14 Investimento 
1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, conlevará a devolución 
total ou parcial das cantidades percibidas: 
a) Non lograr, en todo ou en parte, os obxectivos previstos: reintegro polo menos 
cando o incumprimento impida o retorno de fondos europeos ao Tesouro e no importe 
do retorno non percibido en relación coas medidas da responsabilidade da 
Comunidade Autónoma. 

http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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 b) Non poder acreditarse o logro dos obxectivos por falta de fiabilidade dos 
indicadores reportados: reintegro polo menos cando o incumprimento impida o retorno 
de fondos europeos ao Tesouro e no importe do retorno non percibido en relación 
coas medidas da responsabilidade da Comunidade Autónoma. 
c) Calquera irregularidade que afecte a medidas baixo a súa responsabilidade 
determinada en calquera control desenvolvido por autoridades nacionais ou 
comunitarias que recaia sobre aquelas e que impida o retorno de fondos ao Tesouro: 
reintegro do importe do retorno non percibido en relación coas medidas da 
responsabilidade da Comunidade Autónoma. 
d) Non utilización das cantidades recibidas para as medidas para as que se 
transferiron: reintegro de fondos ao Estado polo importe indebidamente utilizado. 
2. Así mesmo, proceden o reintegro de fondos polas súas especiais condicións en 
caso de incumprimento do principio de «non causar prexuízo significativo», da 
etiquetaxe dixital ou ambiental ou das condicións recollidas na Decisión de Execución 
do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de Recuperación e 
Resiliencia de España e no Compoñente 14. 
3. Cando o cumprimento polas entidades beneficiarias se aproxime de modo 
significativo ao cumprimento total, entendo por tal a adecuada satisfacción do 
obxectivo perseguido coa concesión da axuda, e se acredite pola entidade 
beneficiaria unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus 
compromisos por atoparse en fase final de execución as actuacións obxecto da 
subvención, a cantidade para reintegrar virá determinada pola aplicación dos criterios 
enunciados na letra n) do apartado 3 do artigo 17 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. 
4. O órgano competente para esixir o reintegro da subvención concedida será a 
persoa titular da Axencia Turismo de Galicia. 
 
Décimo terceira.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións e 
ausencia de dobre financiamento 
Conforme ao establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, a axuda concedida no marco do 
Mecanismo sumarase á proporcionada conforme a outros programas e instrumentos 
da Unión. As reformas e os proxectos de investimento poderán recibir axuda doutros 
programas e instrumentos da Unión sempre que a dita axuda non cubra o mesmo 
custo. 
Terase así mesmo en conta o previsto no apartado 3 do artigo 7 da Orde  
HFP/1030/2021, do 29 de setembro. En consecuencia, as axudas deben respectar o 
principio de adicionalidade e a necesidade de establecer mecanismos que eviten o 
dobre financiamento, de maneira que os investimentos financiados con fondos do 
MRR poderán recibir axudas doutros programas e instrumentos da Unión, sempre que 
a dita axuda non cubra o mesmo custo, e en todo caso de conformidade co disposto 
no Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, do Parlamento Europeo e do Consello, do 
18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao Orzamento Xeral da 
Unión (Regulamento Financeiro). 
 
Décimo cuarta.- Protección de datos 
As partes asinantes están obrigadas, en materia de protección de datos, a cumprir co 
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de 
datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 
95/46/CE (regulamento xeral de protección de datos) e coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 
de decembro, de protección de datos persoais e garantías de dereitos dixitais. 
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As citadas obrigacións subsistirán aínda despois de terminado o proxecto de 
referencia. 
No presente convenio, será responsable do tratamento a Axencia Turismo de Galicia 
nos termos establecidos na normativa referenciada e coas obrigacións e 
condicionamentos que a mesma establece. 
 
Décimo quinta.- Extinción e resolución 
1.- O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu 
obxecto ou por incorrer en causa de resolución. 
2.-Serán causas de resolución do convenio: 
a) O transcurso do prazo de vixencia estipulado. 
b) O acordo unánime de todos os asinantes. 
c) O incumprimento das obrigacións e compromisos asumidos por parte dalgún dos 
asinantes. 
Neste caso, a outra parte poderá notificar á parte incumpridora un requirimento para 
que cumpra no prazo dun mes coas obrigacións ou compromisos que se consideran 
incumpridos. Este requirimento será comunicado á comisión de seguimento. 
Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a parte 
que o dirixiu notificará á outra parte asinante a concorrencia da causa de resolución e 
entenderase resolvido o convenio. 
d) Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio. 
e) Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista na normativa. 
3.- Serán causas de extinción do convenio, en relación co anticipo reembolsable, o 
incumprimento das condicións impostas ao prestatario, ben en relación coas 
actuacións para executar e co fin para cumprir, ben en relación coa amortización do 
préstamo 
Se o incumprimento fose imputable ao organismo beneficiario ou denunciase este o 
convenio, deberá devolver a totalidade do importe anticipado cos intereses de demora 
correspondentes á vez que estivese á súa disposición, nos termos que determine a 
Axencia Turismo de Galicia, sen prexuízo do tratamento que, respecto ao destino dos 
fondos da Unión Europea, estableza a normativa comunitaria. 
4.- Con todo, se cando concorra calquera das causas de resolución do convenio 
existen actuacións que nese momento estean iniciadas, as partes, a proposta da 
Comisión de Seguimento do convenio, poderán acordar a súa continuación ata a súa 
completa terminación, xustificación e liquidación conforme ás cláusulas contidas no 
convenio, conforme ao establecido no artigo 52.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
réxime xurídico do sector público. 
5.- En caso de resolución do convenio por incumprimento total ou parcial das súas 
obrigacións por parte da entidade beneficiaria, esta deberá reintegrar á Axencia 
Turismo de Galicia as cantidades que percibise como achega económica do convenio. 
 
Décimo sexta.- Vixencia 
1.- O presente convenio estenderase ata o 31 de decembro de 2024. 
2.- En calquera momento antes da finalización do prazo previsto no parágrafo anterior, 
os asinantes do convenio poderán acordar unanimemente a súa prórroga por un 
período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción, conforme o disposto no artigo 
49 h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 
 
Décimo sétima.- Xurisdición competente 
A Xurisdición Contencioso-Administrativa será a competente para resolver as 
cuestións litixiosas que puidesen suscitarse entre as partes no desenvolvemento do 
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presente convenio, dada a natureza administrativa deste, de acordo coas previsións 
dos artigos 11.1. c) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición 
Contencioso-administrativa. 
 
 
E, en proba de conformidade, as partes intervenientes asinan o presente convenio 
 
 
Pola Axencia Turismo de Galicia 
 
Mª Nava Castro Domínguez 
Pola Deputación da Coruña 
 
Valentín González Formoso 
 
ANEXO I 
Actuacións, calendario de actuación de conformidade cos fitos e obxectivos e 
orzamento desagregado, por anualidades. 
 
ANEXO II 
Modelos de declaración 
A. Ausencia de conflito de interese 
B. Cesión e tratamento de datos 
C. Compromiso de cumprimento de principios transversais 
 
A. Modelo de declaración de ausencia de conflito de intereses (DACI) 
 
Expediente: 
 
Contrato/subvención. 
 
Ao obxecto de garantir a imparcialidade no procedemento de contratación/subvención 
arriba referenciado, o/os abaixo asinante/s, como participante/s no proceso de 
preparación e tramitación do expediente, declara/declaran: 
 
Primeiro. Estar informado/s do seguinte: 
 
1. Que o artigo 61.3 «Conflito de intereses», do Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento 
financeiro da UE) establece que «existirá conflito de intereses cando o exercicio 
imparcial e obxectivo das funcións se vexa comprometido por razóns familiares, 
afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera 
motivo directo ou indirecto de interese persoal.». 
2. Que o artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses» 
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, ten o fin de evitar 
calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no procedemento e 
asegurar a igualdade de trato a todos os candidatos e licitadores. 
3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do 
sector público, establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as 
autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dea algunhas das 
circunstancias sinaladas no apartado seguinte», sendo estas: 
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a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución 
puidese influír a daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou 
ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado. 
b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de 
consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con 
calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades 
interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que 
interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar 
asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato. 
c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas 
no apartado anterior. 
d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate. 
e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no 
asunto, ou prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e 
en calquera circunstancia ou lugar. 
 
Segundo. Que non se atopa/n incurso/s en ningunha situación que poida cualificarse 
de conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da 
UE e que non concorre/n na súa/s persoa/s ningunha causa de abstención do artigo 
23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público que poida 
afectar o procedemento de licitación/concesión. 
 
Terceiro. Que se compromete/n a poñer en coñecemento do órgano de 
contratación/comisión de avaliación, sen dilación, calquera situación de conflito de 
intereses ou causa de abstención que dea ou puidese dar lugar ao devandito 
escenario. 
 
Cuarto. Coñezo que, unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se 
demostre que sexa falsa, carrexará as consecuencias 
disciplinarias/administrativas/xudiciais que estableza a normativa de aplicación. 
 
(Data e firma, nome completo e DNI) 
 
B. Modelo de declaración de cesión e tratamento de datos en relación coa execución 
de actuacións do plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR). 
 
 
Don/Dona ……………………………………………………, DNI …………………….., 
como .......... da entidade 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., e domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………beneficiaria de axudas financiadas 
con recursos provenientes do PRTR que participa como contratista/subcontratista no 
desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos 
definidos no Compoñente  XX «………………………», declara coñecer a normativa 
que é de aplicación, en particular os seguintes apartados do artigo 22, do 
Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro 
de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia: 
1. A letra d) do apartado 2: «solicitar, a efectos de auditoría e control do uso de fondos 
en relación coas medidas destinadas á execución de reformas e proxectos de 
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investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico 
que permita realizar procuras e nunha base de datos única, as categorías 
harmonizadas de datos seguintes: 
i. O nome do perceptor final dos fondos; 
ii. o nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa 
un poder adxudicador de conformidade co Dereito da Unión ou nacional en materia de 
contratación pública; 
iii. os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos 
fondos ou do contratista, segundo se define no artigo 3, punto 6, da Directiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26); 
iv. unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento 
no marco do plan de recuperación e resiliencia, xunto co importe total do 
financiamento público de ditas medidas e que indique a contía dos fondos 
desembolsados no marco do Mecanismo e doutros fondos da Unión». 
2. Apartado 3: «Os datos persoais mencionados no apartado 2, letra d), do presente 
artigo só serán tratados polos Estados membros e pola Comisión para os efectos e 
duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos 
procedementos de control relacionados coa utilización dos fondos relacionados coa 
aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, apartado 2, e 23, apartado 1. No 
marco do procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co 
artigo 319 do TFUE, o Mecanismo estará suxeito á presentación de informes no 
marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o 
artigo 247 do Regulamento Financeiro e, en particular, por separado, no informe anual 
de xestión e rendemento». 
Conforme ao marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos 
datos cos fins expresamente relacionados nos artigos citados. 
……………………………...,  XX de …………… de 202X 
Asdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
 
C. Modelo declaración de compromiso en relación coa execución de actuacións do 
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR). 
 
 
Don/Dona ………………………………………………., con DNI …………………….., 
como titular do órgano/ ........../ da entidade 
………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., e domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….na condición de órgano responsable/ órgano 
xestor/ beneficiaria de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR/ que 
participa como contratista/ente destinatario do encargo/ subcontratista, no 
desenvolvemento de actuacións necesarias para a consecución dos obxectivos 
definidos no Compoñente XX «………………………», manifesta o compromiso da 
persoa/entidade que representa cos estándares máis esixentes en relación co 
cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais, adoptando as medidas 
necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese, 
comunicando no seu caso ás autoridades que proceda os incumprimentos 
observados. 
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Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os 
principios de economía circular e evitar impactos negativos significativos no medio 
ambiente («DNSH» polas súas siglas en inglés «do no significant harm») na 
execución das actuacións levadas a cabo no marco do devandito Plan, e manifesta 
que non incorre en dobre financiamento e que, no seu caso, non lle consta risco de 
incompatibilidade co réxime de axudas de Estado. 
……………………………...,  XX de …………… de 202X 
Asdo. ……………………………………………. 
Cargo: ………………………………………… 
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27.- Aprobación da toma de coñecemento da información do período medio de 
pago a provedores (PMP) e da relación detallada das facturas pagadas pola 
Deputación provincial, polo Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento 
da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, 
correspondente a agosto de 2022.  
 
PRIMEIRO: Dáse conta dos resultados do período medio de pago a provedores, 
calculado cos criterios do Real decreto 1040/2017, do 22 de decembro, polo que se 
modifica o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, da Deputación Provincial da 
Coruña, e dos seus entes dependentes (Consorcio Provincial Contraincendios e 
Salvamento de A Coruña e a Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña) do 
mes de agosto de 2022. 
 
SEGUNDO: Dáse conta, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas 
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética 
Provincial da Coruña, no mes de agosto de 2022.  
 
TERCEIRO: Dispor que se proceda a publicación na páxina web da Deputación da 
documentación referida nos apartados anteriores, para xeral coñecemento. 
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28.- Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 
4/2022 de aprobación polo Pleno.  
 
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 4/2022 de 
competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente orzamento xeral por un 
importe 1.370.787,37 € e que ofrece o seguinte resumo: 
 

A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

A.1) Aumentos (necesidades de financiamento): A.2) Baixas (fontes de financiamento): 

CE. Créditos extraordinarios:  0,00 Remanente de Tesourería: 1.370.787,37 

SC. Suplementos de crédito: 1.370.787,37 Baixas por anulación: 0,00 

Total aumentos: 1.370.787,37  Total financiamento: 1.370.787,37 

 
B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS 

B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos  B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos 

Capítulo Altas Baixas  Capítulo Altas 

1. Gastos de persoal 0,00 0,00  1 Impostos directos 0,00 

2. Gastos correntes 385.000,00 0,00  2 Impostos indirectos 0,00 

3. Gastos financeiros 0,00 0,00  3 Taxas e outros ingresos 0,00 

4. Trans. Correntes 0,00 0,00  4 Transferencias correntes 0,00 

5. Fondo continx. e o. 
i. 0,00 0,00 

 5 Ingresos patrimoniais 
0,00 

6. Investimentos reais 0,00 0,00  6 Alleamento investimentos reais 0,00 

7. Trans. de capital 985.787,37 0,00  7 Transferencias de capital 0,00 

8. Activos financeiros 0,00 0,00  8 Act. Finan. (Reman. Tesourería) 1.370.787,37 

9. Pasivos financeiros 0,00 0,00  9 Pasivos financeiros 0,00 

TOTAL: 1.370.787,37 0,00  TOTAL: 1.370.787,37 

 
2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a 
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de 
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do 
citado RD 500/90. 
 
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente 
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo. 
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para 
resolvelas. 
 
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da 
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o establecido no 
artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do 
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Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 
 
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía 
e Facenda da Xunta de Galicia e á Delegación do Ministerio de Economía, en 
cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de 
abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.  
 
4- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das 
normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. 
 
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2022 exceden 
do límite establecido na regra de gasto deberán levarse a cabo as actuacións 
descritas nos artigos 21 a 23 da Lei orgánica de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira, nos prazos, condicións e polo procedemento establecido 
neles. Coidamos que tendo en conta a resposta do Ministerio de Facenda e Función 
Pública a unha consulta sobre un posible incumprimento desta regra posta de 
manifesto nunha avaliación trimestral e o sinalado na páxina 1 do manual da 
aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do plan económico financeiro 
publicada por ese Ministerio  en febreiro de 2017, non haberá que adoptar medidas 
correctoras xa que o incumprimento ven explicado pola utilización do remanente de 
tesourería para financiar as incorporacións de remanentes de crédito e outras 
modificacións orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que 
reproducir no futuro. 
 
Ademais, a estes efectos hai que ter en conta o acordo adoptado polo Congreso dos 
Deputados do 22 de setembro de 2021 sobre a suspensión da aplicación das regras 
fiscais no exercicio 2022 como consecuencia da situación excepcional de pandemia 
formalmente declarada. 
 
6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e 
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que 
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa 
vixente. 



 
 

$codigo_informe 

 
29.- Dación de conta da liquidación provisional da recadación voluntaria do 1º 
semestre de 2022 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios.  
 
Dáse conta da liquidación provisional da recadación voluntaria do 1º semestre de 
2022 ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 
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30.- Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º 
trimestre de 2022 dos conceptos entregables ás entidades públicas usuarias 
dos servizos tributarios.  
 
Dáse conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º trimestre de 2022 dos 
conceptos entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 
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31.- Dación de conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º 
trimestre de 2022 dos conceptos non entregables ás entidades públicas 
usuarias dos servizos tributarios.  
 
Dáse conta da liquidación provisional da recadación do 1º e 2º trimestre de 2022 dos 
conceptos non entregables ás entidades públicas usuarias dos servizos tributarios. 
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32.- Dación de conta da resolución de presidencia número 30938/2022 relativa a 
persoal eventual.  
 
Dáse conta da resolución de presidencia número 30938/2022 pola que se dispón o 
cesamento de persoal eventual. 
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33.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello da 
Capela respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello da Capela, adoptado 
na sesión plenaria do 29 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, 
uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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34.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Arzúa respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Arzúa, adoptado 
na sesión plenaria do 1 de setembro de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención 
de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, 
uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 



 
 

$codigo_informe 

 
35.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Bergondo respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Bergondo, 
adoptado na sesión plenaria do 28 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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36.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Carnota respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Carnota, 
adoptado na sesión plenaria do 25 de agosto de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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37.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Curtis respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Curtis, adoptado 
na sesión plenaria do 5 de agosto de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, 
uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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38.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Fisterra respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Fisterra, adoptado 
na sesión plenaria do 4 de agosto de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, 
uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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39.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Lousame respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Lousame, 
adoptado na sesión plenaria do 29 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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40.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Muxía respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude 
da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Muxía, adoptado 
na sesión plenaria do 11 de agosto de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de riscos, 
uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos procedementos 
administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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41.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Ortigueira respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Ortigueira, 
adoptado na sesión plenaria do 7 de setembro de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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42.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Pontedeume respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-
fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Pontedeume, 
adoptado na sesión plenaria do 28 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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43.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Porto do Son respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas 
Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Porto do Son, 
adoptado na sesión plenaria do 17 de agosto de 2022, respecto do Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, 
PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a análise de 
riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución dos 
procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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44.- Aprobación da aceptación da delegación de competencias do Concello de 
Sobrado dos Monxes respecto do Plan Xeral de Prevención de Riscos e de 
Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN 
PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da delegación de competencias do Concello de Sobrado dos 
Monxes, adoptado na sesión plenaria do 19 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral 
de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da 
Coruña, PLAN PREMADECOR, no tocante ás funcións e competencias referidas a 
análise de riscos, uso da canle de bo goberno e denuncias, instrucións e resolución 
dos procedementos administrativos de competencia da administración local. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da delegación para 
xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas poidan presentar 
recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da Coruña. 
 
A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial 
da Provincia e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no citado plan 
aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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45.- Aprobación da aceptación da encomenda de xestión do Concello de Cee no 
tocante ás tarefas técnicas de análise de riscos previstas no Plan Xeral de 
Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da 
Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
1. Aceptar o acordo da encomenda de xestión do Concello de Cee, adoptado na 
sesión plenaria do 29 de xullo de 2022, respecto do Plan Xeral de Prevención de 
Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña, PLAN 
PREMADECOR, no tocante ás tarefas técnicas de análise de riscos previstas no 
PLAN PREMADECOR. 
 
2. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o acordo de aceptación da encomenda de 
xestión para xeral coñecemento e no seu caso, para que as persoas interesadas 
poidan presentar recurso potestativo de reposición ou ben directamente recurso 
contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo da 
Coruña. 
 
A encomenda de xestión entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no 
Boletín Oficial da Provincia e formalizado en convenio de conformidade co disposto no 
artigo 11 da LRXSP, e o seu exercicio levárase a cabo nos termos establecidos no 
citado plan aprobado ao efecto por esta Deputación Provincial. 
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46.- Dación de conta do acordo de adhesión do Concello de Culleredo ao Plan 
Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación 
Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
 
Dáse conta do acordo do Concello de Culleredo, adoptado na sesión plenaria do 18 
de agosto de 2022, de adhesión ao Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas 
Anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (PLAN PREMADECOR).  
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Moción do Grupo Provincial PSdeG-PSOE sobre entidades bancarias e 
enerxéticas  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Os poderes públicos non poden obviar o carácter social do noso Estado e por iso 
responden aos problemas que están a aumentar respecto á subida de prezos en 
determinados bens e servizos básicos para a cidadanía por mor da guerra en Ucraína 
e outros factores exóxenos. 
 
Como resposta eficaz, eficiente e contundente, o coñecido como "pacto de rendas" é 
un instrumento fundamental para paliar as consecuencias da inflación como principal 
ameaza europea e española. Estas consecuencias deben ser repartidas 
equitativamente. 
 
Ademáis das medidas adoptadas polo Goberno do Estado sobre o transporte, a 
revalorización das pensións e a bonificación sobre o prezo dos carburantes, os grupos 
do Executivo formularon unha proposta sobre a imposición ás enerxéticas e ás 
entidades bancarias que recadará aproximadamente 3.500 millóns de euros para 
repartir entre fogares e empresas vulnerables. 
 
A proposta do Goberno de gravar de maneira extraordinaria e temporal ás entidades 
bancarias e ás grandes empresas enerxéticas saíu adiante no Congreso dos 
Deputados con 187 votos a favor, 153 en contra e 8 abstencións. 
 
A dereita conformada polo Partido Popular, Cidadáns e Vox negouse a apoiar as 
medidas que axudarán a recadar uns 2.000 millóns de euros por parte do sector 
enerxético e uns 1.500 millóns por parte do sector bancario en dous anos. Mesmo se 
negaron a debatelas no Congreso dos Deputados. En suma, estes partidos 
limitáronse a repudiar as propostas e negaron o debate defendendo así ás 
enerxéticas e elites empresariais. Á vez que as entidades bancarias ven 
incrementados os seus beneficios grazas ás medidas adoptadas polo Banco Central 
Europeo coa subida dos tipos de interese, o Goberno Central propúxose que parte 
deses beneficios bancarios sexan destinados aos fogares e ás empresas vulnerables. 
Desta maneira, os bancos axudarán a mitigar os efectos da inflación que ameazan a 
estabilidade no noso país.  
 
Pola súa banda, é sabido que as empresas enerxéticas contan na actualidade con 
beneficios extraordinarios por mor da situación bélica pola que atravesan países 
exportadores de enerxía e a expensas dos consumidores. 
 
A Presidenta da Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, (pertencente ao Partido 
Popular Europeo) declarou que "os beneficios deben compartirse e canalizarse cara a 
quen máis os necesitan". 
 
Dende o PSdeG-PSOE, recoñécese a necesidade inminente de defender, auxiliar e 
apoiar á cidadanía. 
 
Por todo o exposto, dende o Grupo Provincial Socialista propoñemos a aprobación 
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polo Pleno da Deputación da Coruña do seguinte acordo: 
 
1. Apoiar a aprobación do establecemento de gravames en España e a Unión 
Europea de carácter temporal enerxético e de entidades de crédito e establecementos 
financeiros de crédito, cuxos beneficios deben compartirse e canalizarse cara a quen 
máis os necesitan. 
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Moción que presenta o Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, en 
relación ao retraso na execución da A-54.  
 
O Grupo Provincial Popular propón ao pleno da Deputación de A Coruña que adopte o 
seguinte acordo:  
 
"Demandar ao Goberno de España axilidade e un impulso decidido, que se poña de 
manifesto nos avances administrativos necesarios e na dotación das partidas 
orzamentarias precisas, para rematar no menor tempo posible as obras dos dous 
tramos pendentes da A-54" 
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Moción que presenta O Grupo Provincial Popular na Deputación de A Coruña, 
para a adopción de medidas de seguridade vial na DP-0810.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A Asemblea Xeral de Nacións Unidas proclamou o pasado 18 de agosto de 2020 o 
período 2021-2030 como Segundo Decenio de Acción pola Seguridade viaria xa que 
en 2020 non se alcanzou a meta 3.6 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da 
Axenda 2030 de redución á metade do número de vítimas mortais e feridos graves en 
accidentes de tráfico. Trátase dunha oportunidade a nivel mundial para que a 
seguridade viaria sexa considerada un aspecto para ter en conta nas políticas 
públicas de todos os países. 
 
Os patróns de mobilidade atópanse nun proceso de cambio profundo. Cada vez máis 
persoas optan por usar a bicicleta e camiñar, xa sexa por consideracións ambientais 
ou por motivos de saúde e benestar persoais, o cal significa que hai máis usuarios 
vulnerables e desprotexidos nas estradas. Unhas políticas de mobilidade activa máis 
firmes, poden supoñer un punto de inflexión á hora de reducir as emisións de CO2, 
mellorar a calidade do aire e reducir a conxestión do tráfico. Pero as medidas que 
estimulan estas opcións de mobilidade tamén deben ter en conta de forma sistemática 
consideracións relativas á seguridade. 
 
Calcúlase que as infraestruturas viarias e os arredores das estradas son un factor que 
contribúe a máis do 30 % dos accidentes de tráfico. Unhas estradas ben deseñadas e 
adecuadamente mantidas poden reducir a probabilidade de accidentes de tráfico. A 
identificación dos riscos e a cualificación da seguridade de forma sistemática, é dicir, 
avaliacións proactivas ademais de análises reactivas máis tradicionais de lugares con 
alta concentración de accidentes, son ferramentas útiles para avaliar a calidade da 
seguridade da rede viaria. 
 
Ademais, as normas revisadas preparan o terreo para lograr uns niveis máis elevados 
de automatización nos vehículos, ao iniciar os traballos relativos ás especificacións 
para a eficacia da sinalización e as marcas viarias, incluída a súa localización, 
visibilidade e retrorreflectividade.  
 
O peatón é o principal protagonista da mobilidade e debería de ser o centro de 
atención fundamental respeto da seguridade vial e da comodidade.  
 
Temos constancia que na DP-0810, estrada provincial que rexistra altos niveis de 
tráfico rodado, ao seu paso por Piadela e por Vila de Suso, a meirande parte dos 
conductores non respectan os límites de velocidade establecidos, poñendo en 
situación de risco extremo á veciñanza que utiliza o sistema de tranporte público, 
principalmente nenas e nenos e persoas maiores, que se ven na obriga de cruzar a 
estrada para acceder ás paradas de autobús.  
 
Curvas con pouca visibilidade, inexistencia de pasos de peóns, así como manifestos 
excesos de velocidade están a poñer en perigo a seguridade da veciñanza. 
 
PROPOSTA DE ACORDOS 
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1. Instar á Deputación da Coruña a acelerar a sinalización dos pasos de peóns nas 
paradas do autobús situadas nos PQ 0+920 (Piadela) e PQ 2-650 (Vila de Suso). 
 
2. Instar a Deputación Provincial da Coruña revisar e reforzar a sinalizacion e 
elementos destinados á redución de velocidade dos vehículos cumprindo coa 
normativa vixente para garantir a seguridade vial e solicitar ao organismo encargado o 
reforzo da súa vixilancia. 
 
 


