
RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 7/14 do 30 de xullo. 
 
2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da nº 14.629 á nº 
17.447, de 2014. 
 
Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de xénero e Normalización 
Lingüística 
 
3.-Aprobación do convenio co Comité cidadán Anti-Sida da Coruña para financiar o 
“Mantemento da rede de pisos de acollida para a atención de persoas seropositivas 
en situación de exclusión social, anualidade 2014”. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade 
 
4.-Aprobación do convenio co Club Praia de Pantín para financiar a realización do 
campionato Pantín Classic Galicia Pro 2014. 
 
5.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco para financiar o Programa de 
actividades culturais do ano 2014. 
 
6.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
a Sociedade Deportiva o Val de Narón para financiar a realización das obras dos 
novos vestiarios no campo de fútbol de Sinde no Concello de Narón. 
 
Comisión de Infraestruturas viarias: vías e obras provinciais 
 
7.-Aprobación do Plan de conservación de vías provinciais 2014, segunda fase. 
 
8.-Aprobación do Plan de investimento de vías provincias 2014, cuarta fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento 
 
9.-Aprobación do cambio de denominación do actual  “Fogar Infantil de Ferrol” pola de  
“Centro de Día de Menores de Ferrol”, co fin de adaptar o nome á actividade 
efectivamente prestada nel, de conformidade coa autorización de inicio de actividades 
outorgada pola Xunta de Galicia. 
 
10.-Aprobación do texto do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Concello de Curtis para a instrumentalización da xestión do Centro Etnográfico de 
Curtis situado en Teixeiro (Curtis). 
 
11.-Aprobación do texto do convenio entre a Deputación Provincial da Coruña e o 
Concello de Coirós para a instrumentalización da xestión do Centro de Interpretación 
do entorno fluvial do río Mandeo, situado no lugar de Chelo (Coirós). 



 
Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo 
 
12.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, para financiar o 
proxecto “AJE Emprende”. 
 
13.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación Refuxio de Animais para cofinanciar  os gastos de funcionamento ano 
2014. 
 
14.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Sociedade Hispano Belga da Axuda Mutua para financiar  os gastos de 
funcionamento ano 2014. 
 
15.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Fundación “Lo que de verdad importa” para financiar os valores humanos, éticos e 
morais. 
 
16.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
entidade Solidariedade Galega co Pobo Saharauí para cofinanciar o proxecto 
“Vacacións en paz 2014”. 
 
17.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Santiago de Compostela para financiar as actividades “Campaña On-line 
para promoción en Europa de Santiago de Compostela”. 
 
18.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e a 
Asociación Veciñal Parroquial O Santiaguiño para financiar a construción dun muro de 
pedra para contención de terreo. 
 
19.-Aprobación do convenio entre a Deputación e a Consellería de Medio Rural e do 
Mar para financiar as actividades do Plan de mellora de camiños de titularidade 
municipal 2014/2015 cofinanciado con FEADER no marco do PDR de Galicia. 
 
Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos 
 
20.-Aprobación das bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2015. 
 
21.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Cabanas para o financiamento das obras de “Reforma de vestiarios no 
polideportivo situado en San Martín do Porto”. 
 
22.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Cedeira para o financiamento das obras de “Acondicionamento e mellora 
de camiños municipais: Montemeao”. 
 
23.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Cedeira para o financiamento das obras de “Captación e abastecemento 
en San Andrés de Teixido”. 



 
24.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ponteceso para o financiamento das obras de “Rehabilitación superficial 
de camiños públicos en Sergude e Limiñoa”. 
 
25.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ponteceso para o financiamento das obras de “Mellora de firme de 
camiños públicos na Calle e Pardiñas”. 
 
26.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ponteceso para o financiamento das obras de “Mantemento de vías 
públicas no termo municipal de Ponteceso”. 
 
27.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación da Coruña e o 
Concello de Ponteceso para o financiamento das obras de “Renovación de 
sinalización viaria horizontal en Ponteceso e Corme-Porto”. 
 
Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas 
 
28.-Informe sobre o estado de execución presupostaria a 31.07.2014 e proxección a 
31.12.2014. 
 
29.-Aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Zas. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción do Grupo provincial socialista sobre a modificación da Lei electoral. 
-Moción do Grupo provincial do BNG pola defensa da pluralidade e a participación 
política contra a reforma electoral que pretende o PP. 
-Moción do Grupo provincial Popular para apoiar a reforma da Lei electoral e 
promover a elección directa do alcalde. 
-Moción do Grupo provincial do BNG contra o canon bibliotecario. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 



 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 7/14 DO 30 DE XULLO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior nº 7/14, do 30 de xullo. 



 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 14.629 Á Nº 17.447, DE 2014. 
 
 A Corporación toma coñecemento das resolucións da Presidencia, da nº 
14.629 á nº 17.447, de 2014. 



 
3.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DA CORUÑA 
PARA FINANCIAR O “MANTEMENTO DA REDE DE PISOS DE ACOLLIDA PARA 
A ATENCIÓN DE PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL, ANUALIDADE 2014”. 
 
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 presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 31 de xullo de 2014. 
 
2.- Aprobar a formalización e o texto do convenio de colaboración entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a entidade COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DA 
CORUÑA (CIF V15279219) para financiar o Mantemento da rede de pisos de acollida 
para a atención de persoas seropositivas en situación de exclusión social, cunha 
achega da Deputación de 40.000 €, que supón unha porcentaxe do 31,62% do 
orzamento subvencionado que é de 126.500 €, importe que será aboado conforme ao 
previsto nas cláusulas VI e VIII do texto do convenio e con cargo á partida 
0611/231D/481. 
 
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio de 2015, autorice o 
correspondente orzamento. 
 
“Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a 
entidade Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña para financiar o Mantemento 
da Rede de pisos de acollida para a atención de persoas seropositivas en 
situación de exclusión social, anualidade 2014 
 
Na Coruña, o de de na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 
REUNIDOS 
 
D. Diego Calvo Pouso, presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 
 
Dna. Celsa Díaz Cabanela, presidenta do Comité Ciudano Anti-Sida da Coruña. 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 
MANIFESTAN 
 
Que a entidade Comité Ciudadano Anti-Sida de Coruña é competente conforme aos 
seus estatutos art. 3, c) que indican que desenvolverán, entre outras, a actividade de 
promover e fomentar pisos de acollida para persoas con VIH/SIDA, sen recursos. 
 
Que 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 como co 
disposto na Lei de servizos sociais de Galicia 13/2008, art. 61 a 63. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e da entidade Comité Ciudano Anti-Sida 
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 establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Comité Ciudano Anti-Sida da Coruña, con CIF V15279219, 
para o financiamento de gastos do persoal de servizo especializado necesario para o 
mantemento da rede de pisos de acollida para persoas seropositivas en situación de 
exclusión social, situados na cidade da Coruña. 
 
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
O Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña levará a cabo as actividades programadas, 
segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento: 
 

Concepto Importe 

Gastos do persoal do 
piso de acollida 

Soldos e salarios 
 

74.900,00 € 

Seguridade Social 
 

32.100,00 € 

Gastos do persoal do 
piso de inserción 

Soldos e salario 15.000,00 € 
 

Seguridade Social  4.500,00 € 

Total  126.500,00 € 

 
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 40.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe de 31,62%. 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 31,62%, 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 o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 
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 0611/231D/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo sobre a que se contabilizou a correspondente retención de 
crédito.  
 
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 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 ao Comité Ciudadano 
Anti-Sida da Coruña. Non se poderá contratar a realización de prestacións con 
persoas ou entidades vinculadas ao Comité Ciudadano Anti-Sida 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 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 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, 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 do Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña. 
 
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
A achega da Deputación seralle aboada ao Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 
unha vez que se presente a seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Comité 
Ciudadano Anti-Sida da Coruña, 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. 

 
O Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña deberá acreditar previamente que está ao 
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade coa 
cláusula OITAVA. 
 
Non será posible expedir un pago anticipado se o Comité Ciudano Anti-Sida da 
Coruña ten pendente de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade 
para a mesma finalidade ou para outras finalidades e, finalizado o prazo previsto, non 
se presentase a xustificación correspondente. 
 
Para a recepción dos fondos anticipados, o Comité Ciudano Anti-Sida da Coruña 
deberá ter unha conta bancaria co título “Fondos para atender á actividade...”. Con 
cargo á dita conta bancaria deberán efectuarse todos os cobros e pagamentos que 
correspondan á actividade ou investimento subvencionado. Un extracto dos 
movementos da conta deberá remitirse á Deputación provincial xunto coa xustificación 
documental da aplicación dos fondos provinciais á finalidade prevista. 
 
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 2014. 
 
2. Unha vez rematadas as actividades, o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 
deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 
31 de maio de 2015. 
 
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 
recibise xustificación ningunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento ao 



Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña para que a presente no prazo improrrogable 
de quince días. 
 
A falta 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 ao Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña da sanción que, de 
conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56.6ª das de execución 
do orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a 
adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o 
importe que lle corresponda, o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña terá dereito ao 
aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se 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. O Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 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. 
 
2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
declaración responsable expedida autorizada polo órgano competente, mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación  para 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
será determinada por esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. O Comité Ciudadano Anti-Sida 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 150,00 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, o Comité Ciudadano Anti-Sida 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 co 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, o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña poderá 
ser escollido 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, o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña queda sometido 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 dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen 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 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstas nas normas citadas. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción 
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do 
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 



 
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 Comité Ciudadano Anti-Sida 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. 
 
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 ó Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña 
será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio de colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro de 
2014, 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 maio de 2015, 
todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio 
presupuestario correspondente.  
 
2. Para o caso de que o Comité Ciudadano Anti-Sida da Coruña non poida ter 
rematadas as actividades e presentada a xustificación antes do día 31 de maio de 
2015, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha 
solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago que proceda, 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 2015. Con esta 
data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito que o Comité 
Ciudadano Anti-Sida de Coruña perderá o dereito ao cobro do importe 
correspondente á contía non xustificada na dita data. 
 
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da 
unidade xestora, do Servizo de 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 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. 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 Comité Ciudano Anti-Sida 
da Coruña, respectivamente.  
 
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 ________ 
 
E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento”. 
 



 
4.-APROBACIÓN DO CONVENIO CO CLUB PRAIA DE PANTÍN PARA FINANCIAR 
A REALIZACIÓN DO CAMPIONATO PANTÍN CLASSIC GALICIA PRO 2014. 
 
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 presente parágrafo levántase a nota de reparos 
emitida pola Intervención da Deputación no seu informe do 29 de xullo de 2014. 
 

2.- Aprobar o convenio co Club Praia de Pantín correspondente á subvención 
nominativa, por importe de 75.000 €, concedida para financiar a realización do 
campionato Pantín Classic Galicia Pro 2014, cun orzamento subvencionado de 
93.936,98 €, de acordo co texto que se achega. 
 

3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2015, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 

4.- Condicionar a aprobación da subvención nominativa a que o Club Praia de Pantín 
estea ao corrente coas súas obrigas tributarias coa Deputación provincial. 
 

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Praia de Pantín para financiar o Campionato de surf Pantin Clasic Pro 2014. 
 

A Coruña,   
 

REUNIDOS 
 

D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 

D. Miguel Ángel Galeiras Piñón, presidente do Club Praia de Pantín 
 

 

MANIFESTAN 
 

Que ambas as dúas partes recoñécense plena capacidade para outorgar o presente 
convenio. 
 

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 do 
deporte 
 

Que o Club Praia de Pantín é unha entidade dedicada a realizar programas de apoio 
e fomento do deporte náutico na provincia. 
 



En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e o Club 
Praia de Pantín, 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 ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e o Club Praia de Pantín (CIF:G70177910) para 
financiar o Campionato de surf Pantin Clasic Pro 2014. 
 

II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar pola entidade beneficiaria.  
 

O Club Praia de Pantín desenvolverá as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Premios chicos evento Pantín classic 40.145,98 € 

Sanction Fee Asp evento Pantín classic 4.015,00 € 

Salarios xuíces ASP EUROPE 17.375,00 € 

Montaxe estrutura de madeira (planchadas) evento Pantín 
Classic 

14.850,00 € 

Streaming Pantín Classic 17.551,00 € 

Total 93.936,98 € 

 
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
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 75.000 €, o que 
representa unha porcentaxe do 79,84 %. 
 

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 disposto na cláusula 
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,84 % da cantidade 
efectivamente xustificada. 
 

2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento 
disposto 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 0612/341A/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 o Club Praia de Pantín 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 da execución 
 

1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle ao Club Praia de Pantín. 
 

Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas co Club Praia de Pantín, 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 18.000 euros, con carácter 
previo á contratación, o Club Praia de Pantín 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 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 do Club Praia de Pantín. 
 

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 

A achega da Deputación seralle abonada ao Club Praia de Pantín unha vez que se 
presente a seguinte documentación: 
 

* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do Club Praia de Pantín, 
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. 
 

Os gastos e as correspondentes facturas referiranse exclusivamente ás actividades 
realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2014. 
 

* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 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. 
 

* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 

Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula sexta, 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 2014, 
como máximo. 
 

2.- Despois de que estean rematadas as actividades, o Club Praia de Pantín deberá 
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de 
maio de 2015. 
 

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 
Club Praia de Pantín 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto.  
 

Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao Club 
Praia de Pantín da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e 
na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación, lle poida 
corresponder. 
 



4.- O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo Club Praia de Pantín. 
 

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

VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 

1.- O Club Praia de Pantín 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 telematicamente os correspondentes certificados. 
 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 

IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 

1.- O Club Praia de Pantín 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 prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, o Club Praia de Pantín 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, o Club Praia de Pantín poderá ser escolleito 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, o Club Praia de Pantín queda sometido 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 dispostas 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 devenguen dende o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 
 

2.- Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas. 
 

3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do 
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o 
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 
da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 

4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención 
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción 
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co 
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a 
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, 
sen que poida superar o importe de 900 €. 
 

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 Club Praia de Pantín 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 dos 
datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro. 
 

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 ao Club Praia de Pantín será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
 



4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 

XIII- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2015 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2014. 
 

Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio de 2015, autorice o correspondente Orzamento 
 

2.- Previa solicitude do Club Praia de Pantín, realizada polo menos 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 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 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, previos os informes 
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 --- 
E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 



 
5.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A FUNDACIÓN BENÉFICO DOCENTE FERNANDO 
BLANCO PARA FINANCIAR O PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURAIS DO 
ANO 2014. 
 
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 presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 3/09/2014. 
 

2.- Aprobar o convenio coa Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco (NIF: 
G15290828) correspondente á subvención nominativa, por importe de 12.800 €, 
concedida para financiar o Programa de actividades culturais do ano 2014, cun 
orzamento subvencionado de 16.000 €, de acordo co texto que se achega. 
 

3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2015, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 

“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a 
Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco para financiar o seu Programa de 
actividades culturais do ano 2014.  
 

 

A Coruña,  
 

REUNIDOS 

 

Don Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación da Coruña, actuando en virtude 
das facultades representativas que lle atribúe o art. 34.1.b) da Lei 7/1985, reguladora 
das bases de réxime local. 
 

Dona Zaira Rodríguez Pérez, presidente da Fundación Benéfico Docente Fernando 
Blanco.  
 

Ambas as dúas partes, no nome e na representación que teñen e coa capacidade 
legal para este acto 
 

EXPOÑEN 

 

1.- A Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco é unha entidade sen ánimo de 
lucro que foi constituída o 2 de abril de 1875, data do testamento de Don Fernando 
Blanco de Lema y Suárez Prieto, outorgado ante o notario do distrito de Guadalupe da 
cidade da Habana, e que figura inscrita no Rexistro único de Fundacións de Interese 
Galego. 
 



2.- A Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco ten por obxecto continuar coas 
últimas vontades que Don Fernando Blanco de Lema y Suárez Prieto deixou no seu 
testamento, adecuándoas á realidade actual. 
 

Por tanto, serán fins da Fundación a promoción educativa e cultural de Cee e da súa 
bisbarra, a través dos edificios que posúe na vila: o actual IES Fernando Blanco de 
Lema, cedido á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia, e a antiga Escola de Nenas, hoxe sede da Colección da Fundación Fernando 
Blanco, recoñecida como Colección Visitable de carácter científico-técnico e artístico 
polo acordo do Consello da Xunta de Galicia do 9 de xuño de 2005. 
 

3.- Ambas as dúas partes recoñecen o interese das actividades que desenvolve a 
Fundación, así como o valor histórico dos seus fondos. 
 

4.- Os art. 109.1.d) e 118.d) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia atribúe 
ás deputacións competencias no fomento e administración dos intereses peculiares 
da provincia en materia de cultura. Asemade, a Lei 8/1995, do patrimonio cultural de 
Galicia establece a colaboración das administracións públicas na protección e 
defensa dos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia. 
 

5.- En base ás razóns sinaladas, ambas as dúas partes acordan formalizar o presente 
convenio de colaboración, conforme ás seguintes  
 

CLÁUSULAS 

 

I.- Obxecto. 
 

O obxecto do presente convenio é establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco (CIF: 
G15290828) para financiar o Programa de actividades culturais do ano 2014, no 
que se inclúen as seguintes actividades: 
 

Premios “Fernando Blanco” Curso 2013-2014: distribuiranse 5 premios destinados a 
premiar os mellores expedientes de 3º da ESO, 1º de Bacharelato, 1º de Ciclo Medio, 
1º de Ciclo Superior e PCPI do I.E.S. Fernando Blanco de Lema. 
 

Clases de reforzo para os máis necesitados: continuando coa vontade do fundador 
que era a correcta formación dos máis débiles, trátase de facilitar clases de reforzo 
aos nenos e nenas de ESO, pertencentes a familias en situación económica precaria; 
esta actividade realízase a través dos orientadores dos centros educativos de Cee. 
 

II Concurso de relatos curtos “Fernando Blanco”: dirixido a escolares da Costa da 
Morte, con tres categorías (3º Ciclo de Primaria, 1º e 2º da ESO e 3º e 4º da ESO), 
ten como tema: “As escolas dos nosos maiores”. 
 

I Concurso de debuxos “Fernando Blanco”: dirixido a escolares da Costa da Morte, 
con dúas categorías (1º Ciclo de Primaria e 2º Ciclo de Primaria), ten como tema: “Un 
día na escola”. 
 



Programa cultural “O mes da Fundación”: realízase nos mes de outubro e abrangue 
actividades para o alumnado dos centros educativos e para o público en xeral 
(ofrenda floral, música, conferencias, teatro, obradoiros...). 
 

Exposicións: exposición temporal dalgún artista da bisbarra. 
 

II.- Orzamento de gastos da actividade que ha realizar a entidade beneficiaria.  
 

A Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco desenvolverá as actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte 
orzamento: 
 

Premios “Fernando Blanco”  1.000.- 
Clases de reforzo  9.300.- 
Concursos  1.000.- 
Programa “O mes da Fundación”  4.200.- 
Exposicións  500.-  
Total  16.000 €  
 

III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou acheguen 
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 12.800 €, o que 
representa unha porcentaxe do 80 %. 
 

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 disposto 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 
disposto 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 0612/334A/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 
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 da execución. 
 

1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á Fundación Benéfico 
Docente Fernando Blanco. 
 

Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas á Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco, 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 18.000 euros, con carácter 
previo á contratación, a Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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, 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 Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco. 
 

VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial. 
 

A achega da Deputación seralle aboada á Fundación Benéfico Docente Fernando 
Blanco, unha vez que se presente a seguinte documentación: 
 

* Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Fundación Benéfico 
Docente Fernando Blanco, 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. 
 



* 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 2014. 
 

* 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. 
 

* Certificación dos ingresos obtidos por matrículas. 
 

* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación. 
 

* Acreditación 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 2014, 
como máximo. 
 

2.- Unha vez rematadas as actividades, a Fundación Benéfico Docente Fernando 
Blanco deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta 
antes do 31 de maio de 2015. 
 

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 
Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco da Coruña da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 56ª.6º das de 
Execución do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
 

4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco na 
documentación subministrada.  
 

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 
Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco terá dereito ao aboamento dos xuros 
de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen dende a finalización do prazo de 
catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 



 

VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
 

1.- A Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 telematicamente os correspondentes 
certificados. 
 

2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 

IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos. 
 

1.- A Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 
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 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 Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 dispostas 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 devenguen dende 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, 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, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas. 
 

3.- De conformidade co disposto na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 % do 
importe da subvención co límite de 75 € se o atraso non excede de tres meses; se o 
atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será dun 20 % 
da subvención outorgada co límite de 150 €. 
 

4.- Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 % do importe da subvención 
outorgada co límite de 75 €; se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción 
imporase no seu grao medio e será do 20 % do importe da subvención outorgada, co 
límite de 400 €, e, se a extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a 
sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 % do importe da subvención, 
sen que poida superar o importe de 900 €. 
 

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 Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco 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 dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 
 

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 Fundación Benéfico Docente Fernando 
Blanco será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web 
dicoruna.es. 
 



4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 

XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación. 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 31 de maio de 2015 e terá 
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse 
realizado dende o 1 de xaneiro de 2014. 
 

Este prazo de vixencia queda condicionado á existencia de crédito adecuado e 
suficiente no Exercicio Orzamentario correspondente. 
 

2.- Previa solicitude da Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco, realizada polo 
menos 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 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 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, previos os informes 
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 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 --------- 
 

E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 
 



 
6.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E A SOCIEDADE DEPORTIVA O VAL DE NARÓN 
PARA FINANCIAR A REALIZACIÓN DAS OBRAS DOS NOVOS VESTIARIOS NO 
CAMPO DE FÚTBOL DE SINDE NO CONCELLO DE NARÓN. 
 
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 presente parágrafo levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 3/09/2014. 
 

2.-Aprobar o convenio coa Sociedade Deportiva O Val de Narón correspondente á 
subvención nominativa concedida por importe de 85.000 € para financiar a realización 
das obras dos novos vestiarios no campo de fútbol de Sinde no Concello de Narón, 
cun orzamento subvencionado de 139.383,69 €, de acordo co texto que se achega. 
 

3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o Exercicio de 2015, autorice o 
correspondente Orzamento. 
 

“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e 
Sociedade Deportiva O Val de Narón para financiar a realización das obras dos 
novos vestiarios no campo de fútbol de Sinde no Concello de Narón 

 

 

A Coruña  
 

REUNIDOS 

 

D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña. 
 

D. Francisco Javier Aneiros Rodríguez, presidente da Sociedade Deportiva O Val de 
Narón 
 

Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que teñen, e 
recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos deste 
documento. 
 

MANIFESTAN 
 

Que a Deputación Provincial da Coruña, coñecedora da necesidade de impulsar o 
fomento do deporte está interesada en colaborar coas entidades que promoven a 
práctica deportiva e en especial con aqueles programas de apoio e fomento ao 
deporte 
 

Que a Sociedade Deportiva O Val de Narón é unha entidade sen ánimo de lucro 
dedicada a realizar programas de apoio e fomento do deporte na provincia. 
 



En función das consideracións anteriores, a Deputación Provincial da Coruña e a 
Sociedade Deportiva O Val de Narón 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 ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Sociedade Deportiva O Val de Narón (NIF: 
G15383433) para financiar a realización das obras dos novos vestiarios no campo de 
fútbol de Sinde no Concello de Narón,  tal como aparece definida esta no proxecto de 
execución, redactado por DON JOSE M. SAAVEDRA PANTÍN , ARQUITECTO 
TÉCNICO, colexiado/a Nº 978 COAAT AC 
 

A Sociedade Deportiva O Val de Narón, 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 preceptiva 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, 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 Sociedade Deportiva O Val 
de Narón comprométese a destinala a uso público para o que está disposta. 
 

II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.  
 

O presuposto total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase do seguinte xeito: 
P. E.M:  96.800,95 € 

GASTOS XERAIS:  12.584,12 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%:  5.808,06 € 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (21%)  24.190,56 € 

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA:  139.383,69 € 
 

 

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 85.000 00 €, o que representa unha 
porcentaxe do 60,98%. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento de 
contrata, 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. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 60,98%, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento disposto na cláusula segunda, entenderase que 
a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 
 
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 devengados pola obtención de licencias, 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. 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0612/341A/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 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.  
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 Sociedade Deportiva O Val de 
Narón o outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao 
que fai referencia a cláusula primeira. 
 
2. Con carácter previo á contratación, a Sociedade Deportiva O Val de Narón 
deberá solicitar polo menos tres orzamentos a distintos construtores. 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.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a Sociedade 
Deportiva O Val de Narón estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo 
menos a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure 
o anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida.  
 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA DA 
DEPUTACIÓN 
 

1. A achega da Deputación seralle aboada á Sociedade Deportiva O Val de Narón a 
medida que se vaian expedindo as correspondentes certificacións de obra, 



aplicándose sobre o seu importe o coeficiente de financiamento provincial. Para tal 
efecto, a Sociedade Deportiva O Val de Narón deberá achegar a seguinte 
documentación (documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente compulsados): 

 Certificación de obra subscrita polo técnico-director e polo contratista  
 Factura expedida polo contratista. No caso de que se presente unha fotocopia 

compulsada, 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 

 Certificación de aprobación desta 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. 
 Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación 

provincial e debidamente certificado pola entidade financeira. 
2. Asemade, coa derradeira certificación de obra, deberase achegar acta de recepción 
e acreditación, no seu caso, do cumprimento das obrigas de publicidade dispostas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) e 
da inscrición de nota marxinal no Rexistro da propiedade na que se deixe constancia 
do financiamento provincial e da afectación do inmoble á finalidade para a que foi 
concedida a subvención polo menos por un prazo de DEZ anos. 
 

VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS 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 marzo de 2015, como 
máximo. 
 

2.- Despois de que estean rematadas as obras, o Sociedade Deportiva O Val de 
Narón deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta 
antes do 30 de abril de 2015. 
 

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 
Sociedade Deportiva Compostela 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto.  
 

Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á 
Sociedade Deportiva Compostela da sanción que, de conformidade co disposto na Lei 
de subvencións e na Base 56ª.6º das de Execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 
 

4.- O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola Sociedade Deportiva O Val de Narón 
 



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, á 
Sociedade Deportiva O Val de Narón terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, 
ao tipo de xuro legal, que se 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 Sociedade Deportiva O Val de Narón 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.  
 
2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. A acreditación do 
cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial determinaraa esta de 
oficio. 
 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 

1.A Sociedade Deportiva O Val de Narón 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€, 
nos que non resulte imposíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a Sociedade Deportiva O Val de Narón 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 Sociedade Deportiva O Val de Narón 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 e a lexislación citada anteriormente. 
 



2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a Sociedade Deportiva O Val de Narón 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen 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 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostas nas normas citadas e na base 56ª das de execución do orzamento 
da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na base 56ª.6º das de execución do orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das obras dará lugar a unha sanción dun 10 por 
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das obras actividade excede de tres meses, a 
sanción será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chega a tres, a 
sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da subvención 
outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da xustificación excede de 
tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 100 do 
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 

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 Sociedade Deportiva O Val de Narón serán remitidas 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 dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 
 
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 Sociedade Deportiva O Val de Narón 
será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 

 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Contratación da Deputación. 
 

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 

1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 30 de xuño de 2015 e terá 
efectos retroactivos, polo que as obras contempladas nel poderán terse realizado 
dende o 1 de xaneiro de 2014. 
 

Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que 
para o Exercicio de 2015, autorice o correspondente Orzamento 
 

2.- Previa solicitude da Sociedade Deportiva O Val de Narón, realizada polo menos 
tres 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 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 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 puideran xurdir na aplicación do 
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos 
informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Contratación, 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  
 



E en proba de conformidade asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento.” 



 
7.-APROBACIÓN DO PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS 2014, 
SEGUNDA FASE. 
 
“Aprobar o Plan de conservación de vías provinciais 2014, segunda fase, integrado 
polas obras que se relacionan a continuación, con indicación da súa denominación e 
presuposto: 
 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PRESUPOSTO 
(DEPUTACIÓN 

FONDOS 
PROPIOS) 

14.1100.0036.0 
Mellora seg. viaria DP1701 A Rocha a Anceis, 
PK 0+000 a PK 0+780 (Cambre) 

97.305,65 

14.1100.0037.0 
Reforzo do firme DP 5803 A Pasaxe a Perillo, 
PK 0+000 a PK 0+280 (Oleiros) 

42.520,39 

14.1100.0038.0 
Mellora capa rod. con microaglomerado en frío 
DP 1105 Noia a Boiro, PK 0+000 a PK 15+720 
(Noia, Lousame e Boiro) 

360.032,46 

14.1100.0039.0 
Reforzo do firme DP 5813 Oleiros a Sada, PK 
0+000 a PK 5+780 (Oleiros e Sada) 

370.885,85 

TOTAL 870.744,35 

 
O financiamento desta segunda fase do plan realízase con cargo á partida 
0410/453A/61900 do vixente presuposto provincial para o exercicio 2014”. 



 
8.-APROBACIÓN DO PLAN DE INVESTIMENTO DE VÍAS PROVINCIAS 2014, 
CUARTA FASE. 
 
1.- Aprobar o Plan de investimento de vías provinciais 2014, cuarta fase, integrado 
pola obra que se relaciona a continuación, con indicación da súa denominación e 
presuposto: 
 

 
CÓDIGO 

 
DENOMINACIÓN 

 
CONCELLO PRESUPOSTO 

14.1110.0007.0 

Mellora da seguridade viaria 
na DP 3302 PK 4+610 – 
5+320 en Rois 

Rois 290.894,94 

TOTAL 290.894,94 

 
O  financiamento deste plan realizarase con cargo á partida 0410/453A/60900 do 
vixente presuposto provincial para o exercicio 2014. 
 
2.- Dispoñer a exposición pública do plan mediante a publicación dun anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia (BOP) para os efectos de que durante o prazo de 10 días 
poidan presentarse as alegacións oportunas, podéndose proseguir as actuacións, 
unha vez que transcorra o citado prazo, sen que se presentara ningunha alegación. 
 
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” 



 
9.-APROBACIÓN DO CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO ACTUAL  “FOGAR 
INFANTIL DE FERROL” POLA DE  “CENTRO DE DÍA DE MENORES DE 
FERROL”, CO FIN DE ADAPTAR O NOME Á ACTIVIDADE EFECTIVAMENTE 
PRESTADA NEL, DE CONFORMIDADE COA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE 
ACTIVIDADES OUTORGADA POLA XUNTA DE GALICIA. 
 
Visto o expediente relativo a proposta para a aprobación do cambio de denominación 
do actual de “Fogar Infantil de Ferrol” pola de “Centro de Día de Menores de Ferrol”, 
así coma os informes que constan no expediente: 

Aprobar o cambio de denominación do actual “Fogar Infantil de Ferrol” pola de “Centro 
de Día de Menores de Ferrol”, co fin de adaptar o nome á actividade efectivamente 
prestada nel e de conformidade coa autorización de inicio de actividades outorgada 
pola Xunta de Galicia. 



 
10.-APROBACIÓN DO TEXTO DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE CURTIS PARA A 
INSTRUMENTALIZACIÓN DA XESTIÓN DO CENTRO ETNOGRÁFICO DE CURTIS 
SITUADO EN TEIXEIRO (CURTIS). 
 
Visto o expediente relativo a proposta para a aprobación e formalización do convenio 
DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA E O 
CONCELLO DE CURTIS PARA INSTRUMENTALIZAR A XESTION DO CENTRO 
ETNOGRÁFICO DE CURTIS SITUADO EN TEIXEIRO, NO MARCO DO PROXECTO 
MANDEO POSTA EN VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS, 1ª FASE RIO MANDEO, 
COFINANCIADO POR FONDOS FEDER cunha achega de 7.200 €  con cargo á 
partida  0430/172D/46201 que representa unha porcentaxe total de financiamento do 
100,00 % sobre un orzamento subvencionable de 7.200 euros, así como os informes 
que constan no expediente: 

 
APROBAR  o texto e a formalización do CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  E O CONCELLO 
DE CURTIS PARA INSTRUMENTALIZAR A XESTION DO CENTRO 
ETNOGRÁFICO DE CURTIS SITUADO EN TEIXEIRO (CURTIS) NO MARCO DO 
PROXECTO MANDEO POSTA EN VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS, 1ª FASE 
RIO MANDEO, COFINANCIADO POR FONDOS FEDER coa achega provincial 
indicada na cláusula TERCEIRA cuxo texto se transcribe a continuación do 
presente acordo.: 

CONVENIO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CURTIS PARA INSTRUMENTALIZAR A XESTIÓN 
DO CENTRO ETNOGRÁFICO DE CURTIS, SITUADO EN TEIXEIRO (CURTIS) NO 
MARCO DO “PROXECTO MANDEO. POSTA EN VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS. 
1ª FASE RÍO MANDEO”  COFINANCIADO POR FONDOS FEDER 
 
A Coruña, a      de 2014  na sede da Deputación Provincial da Coruña 
 

Reunidos 
Dunha parte o. Sr. presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo 
Pouso 
 
e doutra parte, o Sr. Javier Francisco Cainzos Vázquez, alcalde do Concello de Curtis. 
 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
teñen atribuídas e, 

MANIFESTAN 
Dado o interese coincidente da deputación e do concello en promover o 
desenvolvemento  da conca do río Mandeo no ámbito territorial de cada  unha das 
administracións actuantes, de  acordo cos obxectivos e contidos do proxecto 
denominado “Mandeo. Posta en valor da conca fluvial. 1ª Fase río Mandeo” 
cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  Rexional, en virtude da 
Resolución do 13 de xuño de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial 



Unha vez executadas pola Deputación provincial as obras e instalacións do proxecto 
emprazadas no termo municipal de Curtis 

 
ACORDAN 

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme as seguintes 
cláusulas: 
1.OBXECTO 
O convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación 
da Coruña e o Concello de Curtis CIF:P1503200-F, para garantir a apertura do centro 
etnográfico de Curtis executado no ámbito territorial deste concello 
 
TÉRMOS DO CONVENIO 
 
 Obrigas do Concello de Curtis 
1. O Concello de Curtis achegará o persoal necesario para a atención a visitantes  

do Centro etnográfico desde o 1 de setembro de 2014 ata o 31 de decembro de 
2014. O Concello porá en funcionamento o centro e encargarase das visitas que 
se reciban. 

2. O Concello de Curtis comprométese á apertura do centro de acordo cos 
seguintes horarios: 

- Martes -venres de 10h a 13h e de 16h a 19h 
- Sábados e domingos de 10h a 13h 
- Luns e festivos pechado 

O centro permanecerá aberto 30 horas á semana, pero por razóns organizativas 
poderá modificarse o horario. 

3. O Concello de Curtis organizará visitas ao centro durante o período indicado (4 
meses). No marco do presente convenio, o concello organizará,  como mínimo, 2 
visitas ao mes, para o que establecerá contactos con colexios, institutos e 
asociacións do municipio, así como coas demais entidades da cunca do Mandeo. 
Neste  sentido, durante este período o Concello levará un rexistro/libro de visitas 
ao centro, así como a elaboración dun dossier fotográfico das visitas realizadas. 
 

 Obrigas da Deputación da Coruña 
 

1. A Deputación da Coruña achegará 7.200,00 € con cargo á aplicación 
0430/172D/46201 ao Concello de Curtis para a contratación do persoal durante o 
período establecido. Polo tanto, o presuposto polo que se instrumentaliza o 
presente convenio é de 7.200,00 €,  o que representa un coeficiente de 
financiamento do 100 %, que se pagarán ao Concello de Curtis na forma disposta 
nas cláusulas VI e VII. 

2. A Deputación da Coruña poñerá a disposición do Concello de Curtis material 
didáctico e promocional e medios técnicos xerados no marco do proxecto 
Mandeo para o seu uso no centro. 

3. Durante a duración deste convenio, todos os gastos do Centro, excepto o 
persoal, serán a cargo da Deputación. 
 
 

 Obrigas da Deputación da Coruña e do Concello de Curtis 
 

- A Deputación da Coruña asume o seguinte compromiso e obriga “Garantir  o 
correcto estado de conservación das obras e instalacións executadas e polo tanto 



o cumprimento do artigo 57 do Regulamento (CE) Nº 1083/2006, polo que  se 
establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no referido á invariabilidade das operacións”. 
Artigo 57.O Estado membro ou a autoridade de xestión garantirán que unha 
operación unicamente reteña a contribución dos Fondos se non  sofre, antes de 
transcorridos cinco anos do seu fin, ou antes de tres anos, unha modificación 
substancial: 

a) que afecte á súa natureza ou ás súas condicións de execución ou que 
outorgue a unha empresa ou a un organismo público vantaxes indebidas,e 

b) que se derive dun cambio na natureza da propiedade 
- O Concello de Curtis garante a apertura do centro. 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA. 
 
A ENTIDADE BENEFICIARIA levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte a un orzamento de 7.200,00 € . 
 
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 e como se 
define na cláusula primeira, cunha achega  máxima de 7.200,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 100%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 100%, da cantidade efectivamente xustificada.  
 
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento 
disposto 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 0430/172D/46201. 
 
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.Corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA a contratación do persoal que 
precise. 
 
2.No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación aplicable 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 



 
1. Na publicidade pola que se de 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da ENTIDADE BENEFICIARIA. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta no disposto na Base 57º das de execución do 
Orzamento para o ano 2014 ata o 50 % 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 a dita porcentaxe sobre 
o importe do presuposto subvencionable cando entre en vigor o EMC 4/2014, unha 
vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 

 
 Certificación do acordo ou acordos de contratación do persoal  necesario para 

levar a cabo a actividade, na que se fagan constar, polo menos, os seguintes 
datos: nome, apelidos, DNI, retribucións e copia do contrato  

 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.  

 A ENTIDADE BENEFICIARIA estará obrigada  a cumprir a cláusula de 
publicidade e a acreditala mediante a presentación dos correspondentes 
documentos. 

 
 2 - Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento 
do 50 % restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a 
seguinte documentación (en orixinal ou copia compulsada): 
 
 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da ENTIDADE 

BENEFICIARIA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
.A  memoria   incluirá unha descrición das actividades realizadas, o libro- 
rexistro de visitas recibidas e unha  reportaxe fotográfica,  

 Copia compulsada das nóminas e  demais documentos xustificativos polo 
órgano competente  

 Deberá acreditar o pago efectivo das nóminas 
3. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA 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, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN  E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 
 



1. A actividade que é obxecto de  financiamento provincial, tal como se describe na 
cláusula primeira, deberá  estar realizada polo menos TRES  MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula 
DÉCIMO TERCEIRA.  
 
2. Unha vez realizado o obxecto do contrato  deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a 
partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES 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 recibise xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á 
ENTIDADE BENEFICIARIA  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 dispostas neste convenio e na 
lexislación aplicable ao respecto. 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 Base 55.6ª das  de execución 
do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
  
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA 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, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 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. 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.   
 
2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsable expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 



2. Co fin de garantir un 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, 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos procedementos 
de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 
segundo o 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 dispostas 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 devenguen 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 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción 
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 



subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
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 disposta no dito precepto. 
 
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 ENTIDADE BENEFICIARIA será 
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web www.dicoruna.es 
. 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá  vixencia desde o 1 de setembro de 2014 
ata o 30 de abril de 2015 para os efectos de imputación dos gastos e abranguerá os 
devengados desde o día 1 de setembro de 2014 ata o 31 de decembro de 2014, sen 
que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade 
á dita data. 

2.Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter rematadas as 
ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 28 de febreiro de 2015, 
deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha 
solicitude motivada , co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía do 50 % do importe 
correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá 
conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 30 de xuño de 
2015. 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 dita data. 

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de Contratación, da Secretaría e da Intervención da 
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, 
poderase modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención 
concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 

 

http://www.dicoruna.es/


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. 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 da  ENTIDADE 
BENEFICIARIA, respectivamente. 
 
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               de data  _________         
de________  

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado  o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 
O PRESIDENTE DA 

DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 

O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
CONCELLO DE CURTIS 

 
 
 
 

Diego Calvo Pouso 

 
 
 
 

Javier Francisco Cainzos Vázquez 
 



 
11.-APROBACIÓN DO TEXTO DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA A 
INSTRUMENTALIZACIÓN DA XESTIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO 
ENTORNO FLUVIAL DO RÍO MANDEO, SITUADO NO LUGAR DE CHELO 
(COIRÓS). 
 
Visto o expediente relativo á proposta para a aprobación e formalización do convenio 
DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA E   O 
CONCELLO DE COIROS PARA INSTRUMENTALIZAR A XESTION DO CENTRO 
DE INTERPRETACION DO ENTORNO FLUVIAL DO RIO MANDEO SITUADO NO 
LUGAR DE CHELO (COIROS) NO MARCO DO PROXECTO MANDEO POSTA EN 
VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS. 1ª FASE RIO MANDEO, COFINANCIADO POR 
FONDOS FEDER cunha achega de 4.500 €  con cargo á partida  0430/172D/46201 
que representa unha porcentaxe total de financiamento do 100,00 % sobre un 
orzamento subvencionable de 4.500 euros, así coma os informes que constan no 
expediente: 
 

APROBAR  o texto e a formalización do CONVENIO  DE COLABORACIÓN 
ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  E O CONCELLO 
DE COIROS PARA A INSTRUMENTALIZACION DA XESTIÓN DO CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO ENTORNO FLUVIAL DO RIO MANDEO SITUADO NO 
LUGAR DE CHELO (COIROS) NO MARCO DO PROXECTO MANDEO POSTA 
EN VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS. 1ª FASE RIO MANDEO, COFINANCIADO 
POR FONDOS FEDER  coa achega provincial indicada na cláusula terceira, 
cuxo texto se transcribe a continuación do presente acordo.: 

CONVENIO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA INSTRUMENTALIZAR A XESTIÓN 
DO “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO ENTORNO FLUVIAL DO RIO MANDEO” 
SITUADO NO LUGAR DE CHELO (COIRÓS) , NO MARCO DO “PROXECTO 
MANDEO. POSTA EN VALOR DAS CONCAS FLUVIAIS. 1ª FASE RÍO MANDEO”  
COFINANCIADO POR FONDOS FEDER 
 

A Coruña,      de 2014   na sede da Deputación Provincial da Coruña 

 

Reunidos 

Dunha parte o. Sr. presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo 
Pouso 

 

e doutra parte, o Sr. Francisco Quintela Requeijo, alcalde do Concello de Coirós. 

 



Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
teñen atribuídas e, 

MANIFESTAN 

Dado o interese coincidente da deputación e do concello en promover o 
desenvolvemento  da conca do río Mandeo no ámbito territorial de cada  unha das 
administracións actuantes, de acordo cos obxectivos e contidos do proxecto 
denominado “Mandeo. Posta en valor da conca fluvial. 1ª Fase río Mandeo” 
cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  Rexional, en virtude da 
Resolución do 13 de xuño de 2008, da Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial 

Unha vez executadas pola Deputación provincial as obras e instalacións do proxecto 
emprazadas no termo municipal de Coirós 

 

ACORDAN 

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme as seguintes 
cláusulas: 

1.OBXECTO 

O convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación 
da Coruña e o Concello de Coirós CIF: P 1502700-F, para garantir a apertura do 
Centro de interpretación do entorno fluvial do Río Mandeo situado no lugar de Chelo, 
no ámbito territorial deste concello 

 

TERMOS DO CONVENIO 

 

 Obrigas do Concello de Coirós 

1. O Concello de Coirós achegará o persoal necesario para a atención a 
visitantes  do Centro de interpretación do entorno fluvial do Río Mandeo desde 
o 1 de setembro de 2014 ata o 31 de decembro de 2014. O Concello porá en 
funcionamento o centro e encargarase das visitas que se reciban. 

2. O Concello de Coirós comprométese á apertura do centro de acordo cos 
seguintes horarios, modificable por razóns organizativas: 
 

DESDE 1 SETEMBRO ATA 31 DE DECEMBRO 2014 

Venres  10-13  e 16-19 

Sábado e domingo 10 – 13   e   16 -19 

Luns a xoves e festivos Pechado 



Horas / semana  18 horas / semana 

 
3. O Concello de Coirós organizará visitas ao centro durante o período indicado (4 

meses). No marco do presente convenio, o concello organizará  como mínimo 2 
visitas ao mes, para o que establecerá contactos con colexios, institutos e 
asociacións do municipio, así como coas demais entidades da conca do Mandeo. 
Neste  sentido, durante este período o concello levará un rexistro/libro de visitas 
ao centro, así como a elaboración dun dossier fotográfico das visitas realizadas. 
 

 Obrigas da Deputación da Coruña 
 

1. A Deputación da Coruña achegará  4.500,00 € con cargo a aplicación 
0430/172D/46201 ao Concello de Coirós para a contratación do persoal 
durante o período establecido. Polo tanto, o presuposto polo que se 
instrumentaliza o presente convenio é de 4.500,00 €,  o que representa un 
coeficiente de financiamento do 100 %, que se pagarán ao Concello de Coirós 
na forma disposta nas cláusulas VI e VII. 

2. A Deputación da Coruña poñerá a disposición do Concello de Coirós material 
didáctico e promocional e medios técnicos xerados no marco do proxecto 
Mandeo para o seu uso no centro. 

3. Durante a duración deste convenio, todos os gastos do Centro, excepto o 
persoal, serán a cargo da Deputación. 
 

 Obrigas da Deputación da Coruña e do Concello de Coirós 
 

- A Deputación da Coruña asume o seguinte compromiso e obriga “Garantir  o 
correcto estado de conservación das obras e instalacións executadas e polo tanto 
o cumprimento do artigo 57 do Regulamento (CE) Nº 1083/2006, polo que  se 
establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no referido á invariabilidade das operacións”. 

Artigo 57.O Estado membro ou a autoridade de xestión garantirán que unha 
operación unicamente reteña a contribución dos Fondos se non  sofre, antes de 
transcorridos cinco anos do seu fin, ou antes de tres anos, unha modificación 
substancial: 

a) que afecte á súa natureza ou ás súas condicións de execución ou que 
outorgue a unha empresa ou a un organismo público vantaxes indebidas,e 

b) que se derive dun cambio na natureza da propiedade 
- O Concello de Coirós garante a apertura do centro. 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 
 
A ENTIDADE BENEFICIARIA levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte a un orzamento de 4.500,00 € . 
 
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 e como se 
define na cláusula primeira, cunha achega  máxima de 4.500,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 100%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 100%, da cantidade efectivamente xustificada.  
 
2. Agora ben, se a cantidade  xustificada resulta inferior ao 75% do orzamento 
disposto 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 0430/172D/46201 
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.Corresponderalle á ENTIDADE BENEFICIARIA a contratación do persoal que 
precise. 
 
2.No procedemento de contratación, a ENTIDADE BENEFICIARIA axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación aplicable 
 
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 
 
1. Na publicidade pola que se de 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da ENTIDADE BENEFICIARIA. 
 
VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 
 
1 - Coa posibilidade disposta no disposto na Base 57º das de execución do 
Orzamento para o ano 2014 ata o 50 % 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 a dita porcentaxe sobre 
o importe do presuposto subvencionable cando entre en vigor o EMC 4/2014,  unha 
vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 

 
 Certificación do acordo ou acordos de contratación do persoal  necesario para 

levar a cabo a actividade, na que se fagan constar, polo menos, os seguintes 
datos: nome, apelidos, DNI, retribucións e copia do contrato  



 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.  

 A ENTIDADE BENEFICIARIA estará obrigada a cumprir a cláusula de 
publicidade e a acreditala mediante a presentación dos correspondentes 
documentos. 

 
 2 - Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento 
do 50 % restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a 
seguinte documentación (en orixinal ou copia compulsada): 
 
 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da ENTIDADE 

BENEFICIARIA, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 
.A  memoria   incluirá unha descrición das actividades realizadas, o libro- 
rexistro de visitas recibidas e unha  reportaxe fotográfica,  

 Copia compulsada das nóminas e  demais documentos xustificativos polo 
órgano competente  

 Deberá acreditar o pago efectivo das nóminas 
 
3. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA 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 a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de interese legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de 
catro meses ata o momento no que se faga efectivo o pagamento. 
 
VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN  E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 
 
1. A actividade que é obxecto de  financiamento provincial, tal como se describe na 
cláusula primeira, deberá  estar realizada polo menos TRES  MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula 
DÉCIMO TERCEIRA.  
 
2. Unha vez realizado o obxecto do contrato  deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a 
partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula DECIMO 
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 
á ENTIDADE BENEFICIARIA  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 dispostas neste 
convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 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 Base 55.6ª das  
de execución do Orzamento da Deputación, lle poida corresponder. 
  
4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA 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, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de interese legal, que se devenguen 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. 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.   
 
2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
declaración responsable expedida polo órgano competente, mediante a presentación 
dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación para que obteña 
telematicamente os correspondentes certificados. 
 
3.  A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial 
determinarao esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 
 
2. Co fin de garantir un 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, 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigas formais e materiais que lle impón o presente convenio de 
colaboración. 
 
2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos procedementos 
de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, 



segundo o 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 dispostas 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 devenguen 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 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 dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción 
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 
 
4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 
 
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 disposta no dito precepto. 

 
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 ENTIDADE BENEFICIARIA será 
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios da Deputación. 
 
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1.O presente convenio de colaboración terá  vixencia desde o 1 de setembro de 2014 
ata o 31 de maio de 2014 para os efectos de imputación dos gastos e abranguerá os 
devengados desde o día 1 de setembro de 2014 ata o 31 de decembro de 2014, sen 
que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade 
á dita data. 

2.Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter rematadas as 
ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 28 de FEBREIRO de 2015, 
deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha 
solicitude motivada , co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito 
adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía do 50 % do importe 
correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá 
conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 30 de xuño de 
2015. 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 dita data. 

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do servizo de 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 disposta nominativamente por acordo plenario. 
 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE 
 
1, O presente co 
nvenio 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. 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 da  ENTIDADE 
BENEFICIARIA, respectivamente. 
 
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               de data  _________         
de________  

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 
O PRESIDENTE DA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL  DA 
CORUÑA 

O ALCALDE-PRESIDENTE DO  
CONCELLO DECOIRÓS 

 
 
 
 

Diego Calvo Pouso 

 
 
 
 

Francisco Quintela Requeijo 
 



 
12.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, 
EUME Y ORTEGAL, PARA FINANCIAR O PROXECTO “AJE APRENDE”. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 29 de agosto de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3.º- Dado que o presente convenio mantén a súa vixencia con posterioridade ao 
exercicio actual, queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no 
próximo exercicio. 

 
4º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS 
DE FERROL, EUME Y ORTEGAL (AJE) con CIF G15912520 para financiar o 
proxecto “AJE EMPRENDE”. 

 
5º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 15.000,00               
euros, cunha porcentaxe de financiamento do  80%. 

 
6º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria                                 . 
 
7º.- Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 

A Coruña, 

REUNIDOS 

 

Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, 



Doutra parte D. Cristóbal Dobarro Gómez, con DNI núm. 32683069T, en 
representación da ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME 
Y ORTEGAL  

1.Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL consideran de grande interese 
para a provincia promover o emprendemento e o fomento da cultura emprendedora 
entre os máis novos, facilitando a posibilidade de coñecer as ferramentas para crear o 
seu propio negocio e mostrando o autoemprego como unha alternativa laboral, 
especialmente na situación de crise na que nos atopamos.  
 
2.Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL, as dúas partes 
acordan subscribir un convenio conforme ás seguintes  
 

CLÁUSULAS 

I.- OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
FERROL, EUME Y ORTEGAL, CIF G15912520, para o financiamento do proxecto 
“AJE Emprende”. 
 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE SE HA REALIZAR 

A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 
levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula anterior, 
consonte ao seguinte orzamento: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

GASTOS DE PERSOAL 3.500,00 € 

Persoal coordinador de actividades (salarios e seguridade social) 

ORGANIZACIÓN EVENTOS, MEDIOS TÉCNICOS E MATERIAIS. 
COMUNICACIÓN, ALUGUER DE SALÓNS… 

7.500,00 € 

Foro AJE Educa e charlas en centros educativos 3.779,00 €  

Xornadas Networking e comunicación AJE 2.980,00 €  

Aluguer de salóns e medios 741,00 €  

MATERIAL PROMOCIONAL, CARTELERÍA… 3.650,00 € 

Impresión  

SERVIZOS EXTERIORES (Gastos profesionais independentes, 4.100,00 € 



gastos relatorios, estudos e informes, colaboracións, outros 
servizos…) 

Accións formativas 1.600,00 €  

Colaboracións e outros servizos 2.500,00 €  

TOTAL  18.750,00 € 

 

 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 15.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 80,00%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto 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 
disposto 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 0510/433A/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 DE XÓVENES EMPRESARIOS 
DE FERROL, EUME E ORTEGAL 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 DE 
JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL. Non se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas o entidades vinculadas á 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL, 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 18.000,00 euros, con carácter 
previo á contratación, a ASOCIACIÓN DE XÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, 
EUME E ORTEGAL 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 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, 
EUME Y ORTEGAL 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 da ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
FERROL, EUME Y ORTEGAL. 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

A achega da Deputación seralle aboada á ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL, unha vez que se presente a 
seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL, 
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. 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 disposto 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. 

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos 
xustificativos polo órgano competente. 

  
A ASOCIACIÓN DE XÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME E ORTEGAL 
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 deberán estar rematadas polo menos TRES MESES 
antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na 
cláusula DÉCIMO TERCEIRA.  

2. Unha vez rematadas as actividades, a ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a 
partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES 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 
á ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 
para que a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falta de xustificación 
da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL da 
sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das  
de execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
FERROL, EUME Y ORTEGAL 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, a ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL terá dereito ao 
aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 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. A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y 
ORTEGAL 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. 

2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
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. A ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL 
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, a ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y 
ORTEGAL 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 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
FERROL, EUME Y ORTEGAL 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 DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, 
EUME Y ORTEGAL 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 



recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen 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 e 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, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 

4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 

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 DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y 
ORTEGAL serán remitidas 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 dos datos de carácter 
persoal, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

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 DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL será publicada no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 

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 colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro ata o 
31 de decembro do ano 2013, 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 ano 2015, sempre e cando exista crédito para tal fin. 

2. Para o caso de que a ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, 
EUME Y ORTEGAL non poida ter rematadas as ACTIVIDADES e presentada a 
xustificación antes do día 1 de febreiro de 2015, deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, 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 ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que a ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL perderá o dereito ao cobro do 
importe corresponde á contía non xustificada na dita data. 

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 disposta nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 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. 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 da ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL, respectivamente. 

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        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 PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante da ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
FERROL, EUME Y ORTEGAL 

DON DIEGO CALVO POUSO    
 



  
 
13.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A FUNDACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS PARA COFINANCIAR  OS 
GASTOS DE FUNCIONAMENTO ANO 2014. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 1 de setembro de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3.º- Dado que o presente convenio mantén a súa vixencia posteriormente ao exercicio 
actual, queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no próximo 
exercicio. 

 
4º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a entidade “FUNDACIÓN REFUXIO DE 
ANIMAIS”CIF G70030762 para cofinanciar os gastos de funcionamento 2014 

 
5º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 30.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 73,70712 %. 

 
6º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0520/169B/481. 
 
7º.- Facultar o sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E A ENTIDADE FUNDACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS, PARA O 
COFINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO 2014  

 

A Coruña, …. de …………. de 2014 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, o señor presidente da Deputación Provincial da Coruña, Don Diego 
Calvo Pouso, como presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña. 



Doutra parte, Dna. Paloma Aguirre Colmenar, DNI 11.792.977-A, como directora da 
FUNDACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS, en representación desta e en virtude das 
competencias que lle son conferidas polo Padroado na sesión do 14.05.2014. 

Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 

 

M A N I F E S T A N 

A “Fundación Refuxio de Animais” é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída 
polo Concello de Santiago de Compostela no ano 2006, cuxo obxecto principal, 
segundo os seus estatutos, é a xestión do refuxio municipal de animais do concello, 
aínda que estende o seu ámbito de actuación á súa zona de influencia, sempre dentro 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Consonte con isto, as súas actuacións desenvólvense con suxeición aos criterios de 
planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas do citado 
concello, polo cal o seu padroado de goberno está presidido polo alcalde e integrado 
por outros membros da Corporación compostelán, aínda que tamén están 
representados algúns concellos limítrofes e outras entidades. 

Complementariamente, realiza actividades de xestión, coordinación, asesoramento, 
docencia e investigación en materia de coidados e asistencia dos animais domésticos 
e salvaxes en catividade, promovendo eficacia, eficiencia e seguridade dos animais e 
do seu contorno. 

Dado o interese coincidente da Deputación e a Fundación Refuxio de Animais, ambas 
as dúas partes acordan formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás 
seguintes: 

 

CLÁUSULAS 

I. OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Refuxio de Animais para o 
cofinanciamento de parte dos gastos de funcionamento no 2014, segundo se 
detalla na cláusula II. 

II. ORZAMENTO DE GASTOS 

A entidade beneficiaria levará a cabo as actividades programadas, segundo se 
definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Penso e alimentación 24.286,26 € 

Material veterinario e medicamentos animais 16.415,37 € 

TOTAL 40.701,63 € 

  



III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE 

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento dos gastos de 
funcionamento, tal como se define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 
30.000,00 €, o que representa unha porcentaxe do 73,70712 %. No caso de que o 
gasto xustificado non acadase o importe total disposto na cláusula segunda, a 
Deputación só achegará o importe que represente o 73,70712 %, da cantidade 
efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento 
das actividades, está financiado con cargo a recursos da Fundación Refuxio de 
Animais, sexan propios ou alleos, para o que a entidade beneficiaria acredita ter 
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 % do orzamento 
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención 
non foi cumprida e perderase o dereito ao cobro da mesma. 

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0520/169B/481, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo  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 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución do obxecto do convenio corresponderalle á entidade 
beneficiaria. Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o 
entidades vinculadas á entidade beneficiaria, 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 18.000 euros, con carácter previo á 
contratación, a entidade beneficiaria 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 beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con este os informes 
emitidos e a certificación do correspondente acordo 

 



V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1. Na publicidade pola que se de 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 documentos que acrediten o 
cumprimento desta obriga da entidade beneficiaria. 

 

VI.  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

A achega seralle aboada á entidade beneficiaria nun único prazo, despois da 
presentación da seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante designado pola 
Fundación Refuxio de Animais para as súas relacións coa Deputación, xustificativa 
do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa indicación das 
actividades realizadas e dos resultados obtidos.  

 Relación certificada, clasificada e detallada de todos os gastos realizados 
comprendidos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2014,  no que se 
indiquen os acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, se 
for a o caso, datas de pago, indicando aqueles que sexan imputados ao presente 
convenio segundo a cláusula II. Tamén se indicarán as desviacións con respecto 
ao orzamento detallado na cláusula II. 

 Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente 
compulsadas das facturas e demais xustificantes dos gastos subvencionados 
segundo a cláusula II. 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. 

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos 
xustificativos polo órgano competente da entidade beneficiaria. 

 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e sociais, segundo o 
disposto na cláusula VIII. 

 Certificación detallada de todos os ingresos de calquera natureza obtidos 
para o financiamento das actividades realizadas no 2014, indicando os criterios de 
imputación aos gastos subvencionados indicados na cláusula II. 

 Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula V, 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 I, deberán estar realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro do 2014. 

2. Unha vez rematadas as actividades, a entidade beneficiaria deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a  cláusula VI no prazo máximo DUN MES 



contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula XIII.  

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 entidade beneficiaria 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto. 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 Base 55.6ª das  de execución do Orzamento da Deputación, 
lle poida corresponder. 

 4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria. 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, a entidade beneficiaria terá 
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 
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. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste 
convenio, e logo, con carácter previo ao pagamento da subvención, no cumprimento 
das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa 
Deputación Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.   

2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante 
declaración responsábel expedida autorizada 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 
determinarao esta de oficio. 

IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2. Co fin de garantir un 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 contables que as normas xerais ou sectoriais lle 
poidan impor, a entidade beneficiaria 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 co 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 entidade beneficiaria 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 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 entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se fora o caso, 
segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen 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 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, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 

3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización das actividades excede de tres meses, a sanción 
será dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 

4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 

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 disposta no dito precepto. 

 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 entidade beneficiaria será publicada no 
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es 

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 colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos, e abranguerá os devengados desde o día 1 de xaneiro do 
presente ano, sen que en ningún caso sexan subvencionables os gastos devengados 
con anterioridade a dita data, e conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do 
2015. 

2.Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación antes 
do día 31 de agosto do 2015, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo 
inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida 
acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago que proceda, 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 2015. 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 

3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da 
Unidade Xestora, do Servizo de Contratación, da Secretaría Xeral e da Intervención 
Provincial 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 disposta nominativamente por acordo plenario. 

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. 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 da  entidade beneficiaria, 
respectivamente. 



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 acordo do Pleno Corporativo 
do data  _________de________  

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 
O  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DA CORUÑA, 
 
 
 
 

A PRESIDENTA DA FUNDACIÓN 
REFUXIO DE ANIMAIS 

D. DIEGO CALVO POUSO Dna. Paloma Aguirre Colmenar 

 



 
14.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A SOCIEDADE HISPANO BELGA DA AXUDA MUTUA PARA 
FINANCIAR  OS GASTOS DE FUNCIONAMENTO ANO 2014. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 25 de agosto de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3.º- Dado que o presente convenio mantén a súa vixencia posteriormente ao exercicio 
actual, queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no próximo 
exercicio. 

 
4º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN HISPANO-BELGA(BRUXELAS) 
NIF T000000051 para financiar as actividades en 2014 da súa área sénior. 

 
5º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 3.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 52,63 %. 

 
6º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0520/232C/481. 
 
7º.- Facultar o Sr. presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A DEPUTACION PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A ASOCIACIÓN HISPANO-BELGA (BRUXELAS), PARA O 
FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES EN 2014 DA SÚA ÁREA SENIOR 

  

…………..….   …….. de ……………… de 2014 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, D. DIEGO CALVO POUSO, presidente da Excma. Deputación Provincial 
da Coruña. 

E doutra parte, Dna. MARÍA JOSÉ CANO ALEMÁN, en representación da Asociación 
Hispano-Belga (Bruxelas). 



Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
teñen atribuídas 

 

M A N I F E S T A N 

A Asociación Hispano-Belga, con sede en Chaussée de Forest 2447246, 1060 
Bruxelles (Bélxica), é unha institución sen fins de lucro, ten como finalidade de 
promover iniciativas e colaboración entre os cidadáns belgas e os emigrantes de orixe 
español, entre os que se contan moitos oriúndos de Galicia, para mellorar as súas 
relacións e favorecer a  integración e o benestar das comunidades, con especial 
mediante a atención aos maiores e a aquelas persoas que se atopan en situacións de 
necesidade. 

A Lei 40/2006, do 14 de decembro, pola que se aproba o Estatuto da cidadanía 
española no exterior, constitúe o marco xeral de regulación dos dereitos dos españois 
residentes no exterior, e fai un chamamento xeral a todos os poderes públicos para, 
entre outros aspectos, promover a protección e apoio aos servizos sociais para 
maiores e dependentes (art. 20), así como á colaboración entre o Estado, as 
Comunidades Autónomas e as Corporacións locais para a promoción de políticas de 
protección e retorno. 

Os cidadáns da provincia da Coruña e as institucións que a representan deben 
manter unha estreita relación solidaria con aqueles dos seus concidadáns que por 
diversas circunstancias están lonxe da súa terra, organizados a través de asociacións 
que, en moitos casos, son o único vínculo de unión que os galegos e galegas do 
exterior manteñen coa súa terra de orixe e que, como neste caso, contribúen á súa 
protección e atención das necesidades básicas, así como ao mantemento dos lazos 
culturais. 

Sendo finalidade común a ambas as dúas entidades a pervivencia das entidades 
asociativas galegas, co afán de axudar e mellorar a calidade de vida dos galegos no 
exterior, especialmente aqueles que están máis necesitados, de mellorar a 
divulgación dos valores culturais galegos, e estimando conveniente a realización de 
actuacións que impliquen garantir o mantemento de vínculos coa comunidade galega 
no exterior, 

 

A C O R D A N 

Formalizar o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes cláusulas: 

I.- OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a ASOCIACIÓN HISPANO-BELGA, NIF T000000051 con 
sede en Chaussée de Forest 2447246, 1060 Bruxelles-Bélxica (a beneficiaria, en 
adiante), para o cofinanciamento das actividades que se levan a cabo na área sénior 
da entidade, concretamente as relativas ao funcionamento da coral polifónica, así 
como outras destinadas ás persoas da terceira idade que acoden á asociación. 

 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A ENTIDADE 
BENEFICIARIA 



O orzamento de execución ascende a un importe equivalente a 5.700,00 €, que se 
resume nas seguintes partidas: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Monitores de actividades (guitarra, memoria e 
manualidades) 

2.400, 00 € 

Aluguer de instalacións para actividades 3.300,00 € 

TOTAL 5.700,00 € 

  

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE  

1. A Deputación da Coruña colabora no financiamento do proxecto cunha achega 
máxima de 3.000,00 €  que equivale a un coeficiente de financiamento do 52,63 %. 

2. No caso de que os gastos xustificados non acadasen os importes totais  dispostos 
na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente a 
porcentaxe do coeficiente de financiamento (52,63 %) das cantidades efectivamente 
xustificadas.  Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do 
orzamento disposto 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 0520/232C/481, na que a Intervención provincial certificou que existe 
crédito suficiente sobre a que se contabilizou o documento contable AD núm. de 
operación ……………………., do orzamento provincial para 2014. 

4. Con respecto ás anualidades futuras, advírteselle á beneficiaria de que o 
compromiso de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do orzamento para o 
dito ano e a que exista neste dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar 
o gasto. 

5.  A achega provincial é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, 
sempre que o seu importe, xunto co da achega 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.  O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle  á beneficiaria. Non se 
poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á 
entidade beneficiaria, nin con calquera outra na que concorra algunha das 
circunstancias ás que se refire o art. 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 
de subvencións. 



2. Se o importe dalgunha das prestacións supera os 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación a entidade beneficiaria deberá solicitar cando menos tres presupostos 
a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas, se deberá 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 beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á 
Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con este 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 
nos 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 beneficiaria. 

 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1. A achega da Deputación seralle aboada á beneficiaria unha vez que se presente a 
seguinte documentación: 

 Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da beneficiaria, 
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. Con esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente 
compulsadas do contrato de arrendamento do local social, así como 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. 

 Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente. 

 Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou 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. 

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta 
ao euro, o Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e Unión Europea 
determinará o tipo de cambio oficial aplicable, tendo en conta os criterios 



contablemente admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en 
moeda euro. 

 

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 realizadas entre o período do 
1.01.2014 ao 31.12.2014. 

2. Unha vez rematadas as actividades, a beneficiaria deberá presentar a xustificación 
documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a 
partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO 
SEGUNDA.  

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 beneficiaria 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 dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional 
non eximirá á beneficiaria da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 55.6ª das de execución do orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola beneficiaria na documentación aportada. 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, a 
beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que 
se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se 
faga  efectivo o pagamento. 

 

VIII. ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS DEBERES TRIBUTARIOS E 
SOCIAIS 

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.   

2. A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
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 
determinarao esta de oficio. 

 

IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 



1. A 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. 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, a beneficiaria 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 beneficiaria 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 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, de 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a beneficiaria 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 
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 dispostas 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 devenguen desde o día no 
que se realizou o pago ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro. 

2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas.  

3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización da actividade implicará unha sanción dun 10 por 
100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 



4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 

 

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 beneficiaria serán remitidas 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 dos datos de 
carácter persoal, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

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 beneficiaria será publicada no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web “www.dicoruna.es”. 

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 ten carácter retroactivo, para os efectos de imputación dos 
gastos, e abranguerá os devengados dende o día 1.01.2014, sen que en ningún caso 
sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade á citada data, e 
conservará a súa vixencia ata o 31.10.2015. 

2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación das 
actividades realizadas antes do 30.08.2015, deberá solicitar, antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31.10.2015. 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 

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 el obxecto da 
subvención concedida e disposta nominativamente por acordo plenario.  



 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 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, previos os informes 
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 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 acordo do Pleno Corporativo 
do _____do dous mil catorce. 

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

O  PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA 

A REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN 
HISPANO-BELGA 

  

 

 

  

DIEGO CALVO POUSO MARÍA JOSÉ CANO ALEMÁN 
 



 
15.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A FUNDACIÓN “LO QUE DE VERDAD IMPORTA” PARA 
FINANCIAR OS VALORES HUMANOS, ÉTICOS E MORAIS. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 29 de xullo de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a “FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA” 
con CIF G860823227 para cofinanciar as actividades de fomento dos valores 
humanos, éticos e morais, na cidade da Coruña 2014. 

4º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 9.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 53,324 %. 

 
5º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0520/232B/481. 
 
6º.- Facultar o Sr. presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A DEPUTACION PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A “FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA”, PARA O 
COFINANCIAMENTO  DO CONGRESO  PARA O FOMENTO DOS VALORES 
HUMANOS, ÉTICOS E  MORAIS, REALIZADO NA CIDADE DA CORUÑA EN 2014 

 

A Coruña,  ....... de .......................... de dos mil catorce 

 

REUNIDOS 

Dunha parte D. Diego Calvo Pouso, que intervén neste acto en nome e 
representación da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando en calidade 
de presidente e conforme as competencias que ten atribuídas. 
Doutra, Dna. María Franco Méndez, DNI núm. 02716363K, que intervén neste acto 
en nome e representación da “Fundación Lo que de verdad importa”, CIF 
G86083227, con domicilio na rúa Castillo de Jarandilla, 2 bloque A Baixo K – 28230 
– Las Rozas (Madrid). 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus 
cargos, lles están atribuídas, e 



 
EXPOÑEN 
 
A “Fundación Lo que de verdad importa”, CIF G86083227, é unha fundación 
constituída o 23.11.2010, ao amparo da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de 
fundacións, inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Cultura, con 
domicilio en Las Rozas, CP 28230 – Madrid, rúa Castillo de Jarandilla, 2, cuxo fin 
social, segundo os seus estatutos, é promover o desenvolvemento e a difusión dos 
valores humanos, éticos e morais universais do público en xeral, fundamentalmente 
mediante actividades culturais. 
 
A “Fundación Lo que de verdad importa” solicita a colaboración da Deputación para 
o cofinanciamento do Congreso “Lo que de verdad importa”, que tivo lugar na cidade 
da Coruña o pasado 19.03.2014, nas instalacións do Palacio de Congresos e 
Exposicións da Coruña (PALEXCO), evento dirixido especialmente aos mozos e aos 
centros educativos universitarios e preuniversitarios coa finalidade de mostrarlles os 
valores da solidariedade, a superación e o compromiso. 
 
O proxecto en cuestión ten por obxecto unha actividade que se insire nas 
orientacións estratéxicas da cooperación galega, ao incidir na construción dunha 
cidadanía global comprometida co cambio social, a solidariedade e o 
desenvolvemento humano sustentable, segundo se describe tanto no “Plan Director 
da Cooperación Galega 2014 – 2017” como no “Plan Director da Cooperación 
Española 2013 – 2016”. 
 
A participación da Deputación da Coruña neste proxecto enmárcase no ámbito das 
competencias que o art. 36 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local lle 
atribúe ás Deputacións provinciais: “as que lles atribúan as leis do Estado e das 
Comunidades Autónomas nos diferentes sectores da acción pública …..”. Neste 
sentido, tanto a normativa estatal, contida esencialmente na Lei 23/1998, de 
cooperación internacional ao desenvolvemento, como a galega, Lei 3/2003, de 
cooperación ao desenvolvemento, contemplan ás entidades locais, entre outras 
institucións, como principais actores nesta materia. Doutra banda, ambos os corpos 
lexislativos establecen a vinculación de todas as administracións públicas aos 
principios e criterios da cooperación ao desenvolvemento. 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e da Fundación Lo que de verdad 
Importa (FLQDVI), ambas as dúas  partes manifestan a súa vontade de 
colaboración, nos termos do presente convenio e con suxeición ás seguintes 
 
CLÁUSULAS 
 

I. OBXECTO DO CONVENIO 
 

O obxecto da colaboración entre ambas as partes é o cofinanciamento da realización 
do Congreso “Lo que de verdad importa”, que tivo lugar na cidade da Coruña o 
pasado 19.03.2014, nas instalacións do Palacio de Congresos e Exposicións da 
Coruña (PALEXCO). 
 
Trátase dun un evento para o fomento dos valores humanos, éticos e morais, dirixido 
especialmente aos mozos e aos centros educativos universitarios e preuniversitarios, 



coa finalidade de mostrarlles os valores da solidariedade, a superación e o 
compromiso, ao longo dunha xornada diaria. 
 

II. ORZAMENTO 
 

As partidas subvencionables do orzamento de execución do congreso a que se refire 
a cláusula anterior ascenden a 16.878,08 €, e son as seguintes: 
 

ORZAMENTO                                              IMPORTE  

CONCEPTO 

Audiovisuais                                          16.005,43€ 

Instalacións                                                872,65 € 

TOTAL                                                    16.878,08 € 
 

 
III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS 

 
1.A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se 
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de NOVE MIL EUROS (9.000,00 
€), o que representa unha porcentaxe do 53,324 %.  

 
2. No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total disposto na 
cláusula segunda, a Deputación só subvencionará o importe que represente o 
53,324 % da cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade 
xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento disposto na cláusula segunda, 
entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o 
dereito á súa cobranza. 
 
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0520/232B/481, na que a Intervención provincial  certificou que existe 
crédito suficiente sobre a que se contabilizou o documento contable AD, núm. de 
operación …………………., do orzamento xeral para 2014. 
 
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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarias para a execución da actividade corresponderalle á entidade beneficiaria. 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades 
vinculadas á entidade beneficiaria, 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 18.000 euros, con carácter 
previo á contratación a entidade beneficiaria deberá solicitar cando menos tres 
presupostos 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 beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir 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, 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 entregaranse os documentos que acrediten o 
cumprimento deste deber da entidade beneficiaria. 
 
VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A SUBVENCIÓN 
 
A achega da Deputación seralle abonada á entidade beneficiaria despois da 
xustificación da realización das actividades programadas, mediante a presentación 
da seguinte documentación: 
 
a. Memoria da actuación, subscrita polo representante legal da entidade 
beneficiaria, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, 
indicando a actividade á que se refire, as actividades realizadas e os resultados 
obtidos. Xunto coa memoria deberá acompañarse unha reportaxe fotográfica ou 
recortes de prensa alusivo ás actividades relacionadas co obxecto do convenio. 
b. Relación clasificada de todos os gastos realizados, na que se indiquen os 
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes totais e, si fose o 
caso, a porcentaxe de imputación ao proxecto. Tamén se indicarán as desviacións 
con respecto ao orzamento detallado na cláusula segunda. 
c. Coa relación anterior acompañaranse os orixinais ou copias debidamente 
compulsadas das facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se 
presenten copias cotexadas, con carácter previo a compúlsaa deberá estenderse 
unha dilixencia sobre o orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada 
como xustificante de gasto para a cobranza dunha subvención outorgada pola 
Deputación da Coruña. 
d. Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente. 
e. Acreditación do cumprimento dos deberes tributarios e coa Seguridade Social, 
segundo o disposto na cláusula OITAVA. 
f. Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a 
mesma finalidade. 
g. Proba do cumprimento dos deberes asumidos na cláusula quinta, mediante a 
presentación de documentos nos que conste a publicidade do financiamento 



provincial. 
 
VII. TERMOS PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 
 
1. As actividades obxecto de financiamento provincial foron realizadas o 19.03.2014, 
estando completamente finalizadas á data da sinatura do presente convenio. 
 
2. A beneficiaria deberá presentar a xustificación no prazo dun mes desde o remate 
da execución das actividades, e, en todo caso, dous meses antes da finalización do 
período de vixencia establecido na cláusula XIII. 
 
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 último prazo 
sen que se reciba xustificación algunha, a unidade xestora remitiralle un requirimento 
á entidade beneficiaria para que o presente no prazo improrrogable de quince días. 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda 
da subvención, sen prexuízo das responsabilidades correspondentes. A 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á beneficiaria da 
sanción que poida corresponder, conforme coa Lei xeral de subvencións e coas 
Bases de execución do orzamento provincial. 
 
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira que a beneficiaria indique. De transcorrer máis de catro meses 
desde a presentación da correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que 
se percibiu o importe correspondente, a entidade beneficiaria terá dereito ao 
aboamento dos intereses de mora, ao tipo de interese legal, que se perciban desde a 
finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga o pago. 
 
VIII. ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS DEBERES TRIBUTARIOS E 
SOCIAIS 
 
1. Con carácter previo á sinatura do presente convenio, e igualmente con carácter 
previo á realización dos pagos que procedan, a entidade beneficiaria deberá estar ao 
día no cumprimento dos seus deberes tributarios coa Administración do Estado, coa 
Comunidade Autónoma e coa Deputación provincial da Coruña, así como coa 
Seguridade Social. 
 
2. A acreditación do cumprimento dos citados deberes poderá realizarse mediante 
declaración responsable expedida e autorizada polo órgano competente, mediante a 
a presentación dos correspondentes certificados. A sinatura do presente convenio 
comporta a autorización á Deputación da Coruña para que obteña a dita información 
telematicamente. 
 
3. A acreditación do cumprimento dos deberes tributarios coa Deputación da Coruña 
determinarao esta de oficio. 
 
IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pago dos xustificantes de 
gasto presentados. 



 
2. Co fin de garantir o control da aplicación dos fondos, o pago deberá quedar 
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencias bancarias, 
cartóns de débito ou crédito, cheques nominativos ou calquera outro medio que 
permita deixar constancia da data de pago e da identidade do perceptor. Só 
excepcionalmente poderán realizarse pagos en metálico para gastos de ata 150 €, 
nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente citados. 
 
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais 
poidan impor, a entidade beneficiaria deberá contar, polo menos, cun rexistro 
cronolóxico de cobranzas e pagos 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. Conforme co 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 entidade beneficiaria poderá ser seleccionada 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención paga, 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 deberes formais e materiais que impón o presente 
convenio de colaboración. 
 
2. Así mesmo, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o caso, 
segundo o disposto na Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de 
axuizamento contable que poda 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá comportar o deber de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban desde o día no que 
se realizou o pago ata o momento no que se acorde a orixe 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), con audiencia do 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, coa aplicación do cadro 
de sancións dispostas nas normas citadas na Base 54ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
 
3. De conformidade co disposto na Base 54.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades comportará unha sanción dun 



10% do importe da subvención, co límite de 75,00 €; se o atraso excede de tres 
meses a sanción será dun 20%, co límite de 150,00 €. 
 
4. Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no seu grao mínimo e será do 10% do importe da 
subvención concedida, co límite de 75,00 €, se excede dun mes e non chega a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 %, co límite de 400,00 €, e se a 
extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no 
seu grao máximo e suporá o 30%, co límite de 900,00€. 
 
XII. INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral da 
Administración do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional 
de Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no citado precepto. 
 
2. Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público 
de Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a 
concesión da subvención á entidade beneficiaria publicarase no Boletín Oficial da 
Provincia da Coruña e na páxina web www.dicoruna.es. 
 
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
XIII. VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 
 
1. O presente convenio ten carácter retroactivo, para os efectos de imputación dos 
gastos, e comprenderá os percibidos desde o día 1.01.2014, sen que en ningún caso 
sexan subvencionables os gastos percibidos con anterioridade á citada data, e 
conservará a súa vixencia ata o 31.12.2014. 
 
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación das 
actividades realizadas antes do 31.10.2014, deberá solicitar, antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31.12.2014. A esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, 
de forma que a entidade beneficiaria perderá o dereito á cobranza do importe 
correspondente á contía non xustificada á devandita data. 
 
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 dá Deputación, ou convenio poderá ser obxecto de modificación. En 
ningún caso se poderá modificar ou convenio variando substancialmente o obxecto 
da subvención concedida e disposta nominativamente por acordo plenario. 
 
XIV. NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 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 corresponderanlle ao presidente da Deputación, despois dos informes 
preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da 
Secretaría Xeral e da Intervención de Fondos Provincial. 
 
3. Correspóndelles aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora 
da citada xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
 
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo do Pleno Corporativo 
do … de ….. do 2014. 
 
En proba de conformidade, asinan o presente convenio en exemplar cuadriplicado 
no lugar e data indicados no seu encabezamento 

 

O presidente da Deputación                                  A presidenta da FLQDVI  

Provincial da Coruña,  

 

D. Diego Calvo Pouso                                       Dª. María Franco Méndez 
 



 
16.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A ENTIDADE SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ 
PARA COFINANCIAR O PROXECTO “VACACIÓNS EN PAZ 2014”. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe de 22 de xullo de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE GALEGA DO 
POBO SAHARAUI CIF G-15924558 para financiar o proxecto “Vacacións en Paz 
2014”. 

4º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 28.480,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 80 %. 

 
5º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0520/232B/481. 
 
6º.- Facultar o sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUÍ, 
PARA O FINANCIAMENTO DO PROXECTO “VACACIÓNS EN PAZ 2014” 

 

A Coruña,  ....... de .......................... de dous mil catorce 

 

REUNIDOS 

Dunha parte D. Diego Calvo Pouso, que intervén neste acto en nome e representación 
da Excma. Deputación Provincial da Coruña, actuando na súa calidade de presidente e 
conforme ás competencias que ten atribuídas. 

Doutra, Dna. María Isla Avión, con DNI 35.544.300-P, en representación da Asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, CIF G-15924558, con domicilio social na Avda. 
do Alcalde Gregorio Espino, 57 Baixo, 36205 - Vigo (Pontevedra), en calidade de 
presidenta da citada Asociación. 

Ambos os dous comparecentes recoñécense mutuamente capacidade, lexitimación e 
representación suficientes para formalizar o presente convenio de colaboración, e 



 

EXPOÑEN 

A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (a beneficiaria, en adiante) é unha 
asociación sen ánimo de lucro, constituída no 2004, ao amparo da Lei 1/2002, do 22 de 
marzo, reguladora do dereito de asociación. Entre os seus fins figura, entre outros, 
desenvolver proxectos de asistencia humanitaria e programas de cooperación co pobo 
saharauí e, en xeral, a promoción dos vínculos da sociedade galega co pobo saharauí. 

O proxecto “Vacacións en Paz” se desenvolve dende hai anos en todo o territorio 
español coa colaboración de diversas entidades públicas (concellos, deputacións, etc.), 
privadas e particulares, e na súa virtude centos de nenos/as saharauís abandonan 
temporalmente as duras condicións de vida dos seus lugares de orixe, para pasar o 
período de vacacións escolares (xullo e agosto) nun ambiente distinto, acollidos por 
familias españolas. 

O proxecto “Vacacións en paz 2014”, que a beneficiaria promove, ten por obxecto unha 
actividade que se inxire nas orientacións estratéxicas e prioridades xeográficas tanto da  
cooperación galega como da española, ao afectar ás vítimas de crises humanitarias, 
orixinadas por conflitos actuais ou esquecidos, como é o caso da poboación saharauí, 
desprazada e refuxiada nos campamentos de Tinduf-Alxeria, segundo se describe tanto 
no “Plan Director da Cooperación Galega 2014 – 2017” como no “Plan Director da 
Cooperación Española 2013 – 2016”. 

A Deputación Provincial da Coruña vén colaborando coa “Asociación Solidariedade 
Galega co Pobo Saharauí” no desenvolvemento do citado proxecto, facilitándolle 
financiamento para levar a cabo as súas distintas edicións, e mediante acordo do Pleno 
Corporativo do …/……/2014, se aprobou a renovación da colaboración mediante a 
concesión dunha subvención nominativa por importe de 28.480,00 euros, para o 
financiamento do proxecto “Vacacións en Paz 2014”. 

Na súa virtude, ambas as dúas partes manifestan a súa vontade de colaboración, nos 
termos do presente convenio e con suxeición ás seguintes 

 

CLÁUSULAS 

 

I. OBXECTO DO CONVENIO 

Aínda que no marco do proxecto “Vacacións en Paz 2014”, centos de nenos/as 
saharauís abandonan temporalmente as duras condicións de vida dos seus lugares 
de orixe nos campamentos de refuxiados de Tinduf - Alxeria, para pasar o período de 
vacacións escolares (xullo e agosto) acollidos por familias españolas, o obxecto da 
achega da Deputación para a execución da edición do 2014 se concreta no custe do 
desprazamento de 40 nenos/as entre os que serán acollidos por familias residentes 
en concellos galegos do ámbito territorial da provincia da Coruña. 

A execución do proxecto estará a cargo da "Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí", que actuará en colaboración coa Delegación Saharauí para Galicia e as 
familias e concellos de acollida. 
 

II. ORZAMENTO 



O orzamento de execución do proxecto afecta aos gastos de desprazamento de 40 
nenos/as e ascende a 35.600,00 €, que representa un custe por neno/a de 890 €, no 
que se inclúe unicamente o custe do voo chárter na liña que opera neses territorios. 

 

III. FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS 

1. A Deputación comprométese a colaborar no financiamento do proxecto cunha 
achega máxima de 28.480,00 euros, o que equivale a un 80,00 % de coeficiente de 
financiamento. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total 
disposto 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 75,00 % do orzamento 
disposto na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención 
non foi cumprida e perderase o dereito á súa percepción. 

3. O importe do financiamento provincial poderá facerse efectivo con cargo á 
aplicación orzamentaria 0520/232B/481, na que a Intervención provincial ten 
certificado que existe crédito de abondo sobre a que se ten contabilizado a 
correspondente retención de crédito. 

4. Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, 
sempre que o seu importe, xunto coa subvención provincial, non supere en ningún 
caso o custe total do gasto efectivamente xustificado. 

5. 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. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións 
necesarios para a execución da actividade corresponderalle á entidade beneficiaria. 
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades 
vinculadas á entidade beneficiaria, 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 18.000 euros, con carácter previo 
á contratación, a entidade beneficiaria 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 beneficiaria tramite e aprobe algunha modificación do 
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á 



Deputación un exemplar do Proxecto modificado, achegando co mesmo 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, 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 da entidade beneficiaria. 

 

VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A SUBVENCIÓN 

1. A achega da Deputación seralle aboada á entidade beneficiaria unha vez que 
presente a seguinte documentación: 

1.1.Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da entidade 
beneficiaria, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste 
convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. A 
esta memoria se acompañará unha reportaxe fotográfica das actividades 
realizadas. 

1.2. Relación clasificada dos gastos realizados, na que se indiquen os 
acredores co seu NIF (ou similar), 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. 

1.3. Certificación da aprobación das facturas e demais documentos 
xustificativos polo órgano competente. 

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

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

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

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta 
ao euro, o Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e Unión Europea 
determinará o contravalor tendo en conta os sistemas contablemente admitidos. 
Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en moeda euro. 

 



VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE 
XUSTIFICACIÓN 

1. As actividades obxecto de financiamento provincial se desenvolverán durante entre 
o 1.06.2014 e o 30.09.2014. 

2. Unha vez rematadas as actividades, a entidade beneficiaria deberá presentar a 
xustificación documental á que se refire a cláusula sexta no prazo máximo DUN MES, 
contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES 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 
á entidade beneficiaria para que á presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. 
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da 
subvención e demais responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación 
aplicábel ao respecto. 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 Base 55.6ª das  de execución do Orzamento da Deputación, 
lle poida corresponder. 

 4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación presentada. 
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, a 
entidade beneficiaria terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro 
legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento 
no que se faga  efectivo o pagamento. 

 

VIII. ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E 
SOCIAIS 

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.   

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 
determinarao esta de oficio. 

 

IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos 
xustificantes de gasto presentados. 

2. Co fin de garantir un 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 contables que as normas xerais ou sectoriais  lle 
poidan impor, a entidade beneficiaria 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. Conforme co 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 entidade beneficiaria poderá ser seleccionada 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 impón o presente convenio de 
colaboración. 

2. Así mesmo, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de 
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, se é o caso, 
segundo o disposto na Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, aos procedementos de 
axuizamento contable que poda 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pagamento dos intereses de mora que se devenguen 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), con audiencia do interesado. 

2. Sen prexuízo do anterior, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coa aplicación do cadro de 
sancións dispostas nas normas citadas na Base 54ª das de Execución do Orzamento 
da Deputación. 

3. De conformidade co disposto na Base 54.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades implicará unha sanción dun 10% 
do importe da subvención, co límite de 75,00 €; se o atraso excede de tres meses a 
sanción será dun 20%, co límite de 150,00 €.. 

4. Se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a sanción 
disposta na lei imporase no seu grao mínimo e será do 10% do importe da subvención 
concedida, co límite de 75,00 €, se excede dun mes e non chegase a tres, a sanción 



imporase no seu grao medio e será do 20 %, co límite de 400,00 €, e se a 
extemporaneidade da xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu 
grao máximo e suporá o 30%, co límite de 900,00 €. 

 

XII. INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONS E 
PUBLICACIÓN DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e 
demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención Xeral da 
Administración do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de 
Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no citado precepto e co debido 
respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

2. Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
Axudas, Subvencións e Convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a concesión 
da subvención á entidade beneficiaria publicarase no Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña e na páxina web www.dicoruna.es. 

4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación 
Provincial da Coruña. 

 

XIII. VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

1. O presente convenio ten carácter retroactivo, para os efectos de imputación dos 
gastos, e abranguerá os devengados dende o día 1.06.2014, sen que en ningún caso 
sexan subvencionables os gastos devengados con anterioridade á citada data, e 
conservará a súa vixencia ata o 31.12.2014. 

2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida presentar a xustificación das 
actividades realizadas antes do 31.10.2014, deberá solicitar, antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a 
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31.12.2014. 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 

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 disposta nominativamente por acordo plenario. 

 

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. 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 da  entidade beneficiaria, 
respectivamente. 

3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a 
distribución de competencias disposta na Lei 29/1998, de 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 acordo do Pleno Corporativo 
de data  …. de …………… do 2014.  

E en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O Presidente da Deputación de A Coruña 
 

 

 

En representación da Asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí 

 

D. Diego Calvo Pouso  Dna. Maite Isla Avión 

 



 
17.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA 
FINANCIAR AS ACTIVIDADES “CAMPAÑA ON-LINE PARA PROMOCIÓN EN 
EUROPA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe de 2 de setembro de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3.º- Dado que a xustificación do presente convenio pode que se tramite con 
posterioridade ao exercicio actual, queda condicionado á existencia de crédito 
axeitado e suficiente no próximo exercicio. 

 
4º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  
con CIF P1507900G para financiar o proxecto “Campaña On-Line para promoción en 
Europa de Santiago de Compostela”. 

 
5º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 100.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 76,92 %. 

 
6º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/432A/46201. 
 
7º.- Facultar o Sr. presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e o 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

A Coruña   

REUNIDOS 

 

Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da Excma. 
Deputación Provincial de A Coruña, 

 



E doutra parte,         , en representación do CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 

Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas. 

 

MANIFESTAN 

Dado o interese coincidente da Deputación e do CONCELLO 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 establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CIF 
P1507900G, que actuará na súa xestión a través da empresa municipal Información e 
Comunicación Local, S.A. (INCOLSA) para o financiamento da “Campaña On-Line 
para promoción en Europa de Santiago de Compostela” 
 

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  A REALIZAR 

O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA levará a cabo as actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte 
orzamento: 

 

CONCEPTO PRESUPOSTO 

Persoal encargado do deseño e seguimento da campaña 12.414,00 € 

Campaña On-line de Promoción en Europa 117.586,00 € 

TOTAL 130.000,00 € 

 

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 100.000,00 €, o que representa 
unha porcentaxe do 76,92%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o 
importe total disposto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que 
represente o 76,92% 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 
disposto 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 0510/432A/46201, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 o CONCELLO 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.Corresponderalle ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA o 
outorgamento dos contratos de subministro, servizos e asistencia para a completa 
realización da actividade programada. 

2. No procedemento de contratación o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA axustará toda a súa actuación ao disposto na lexislación de contratos 
do sector público. 

3. No caso de que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 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 SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 



1. Coa posibilidade establecida no disposto na Base 57ª das de execución do 
Orzamento para o ano 2014, ata o 50 por cento da  achega da Deputación ten 
carácter prepagable, de xeito que se procederá a expedir un primeiro pagamento a 
prol do CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,  pola contía resultante de 
aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do presuposto subvencionable unha vez que 
presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación: 

1.- Certificación do acordo ou acordos de contratación de persoal e de  
adxudicación definitiva dos contratos de subministracións ou servizos 
necesarios para levar a cabo a actividade, na que se fagan constar polo 
menos os seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo 
de execución. 
2.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
social, segundo o disposto na cláusula OITAVA. 
3.- Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para 
a mesma finalidade.  
4.- O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA estará obrigado  a 
cumprir a cláusula de publicidade e a acreditala mediante a presentación dos 
documentos que o acrediten. 

 
2. Rematada completamente a realización da actividade, procederase ao aboamento 
do 50 por cento restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación 
provincial a seguinte documentación (en orixinal ou copia compulsada): 

1.-Memoria de actuación, subscrita polo representante legal do CONCELLO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, xustificativa do cumprimento das 
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas 
e dos resultados obtidos.  
2.-Certificación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os 
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu 
caso, datas de pagamento. Tamén se indicarán as desviacións con respecto 
ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA. 
3.-Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos 
polo órgano competente. 
4.-Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co 
primeiro pago prepagable. 

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada polo CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA na documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro 
meses desde a adecuada e correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen 
que cobrase o importe que lle corresponda, o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, 
que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no 
que se faga  efectivo o pagamento. 
 
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 polo menos TRES MESES 
antes do vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na 
cláusula DÉCIMO TERCEIRA.  



2. Unha vez rematadas as actividades, o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA deberá presentar a xustificación documental á que se refire a  
cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas 
e, en calquera caso, DOUS MESES 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 SANTIAGO DE COMPOSTELA para que a presente no prazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. A falta de xustificación da subvención neste prazo 
excepcional dará lugar á perda da subvención e demais responsabilidades dispostas 
neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a presentación da 
xustificación neste prazo adicional non eximirá ao CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións 
e na Base 55.6ª das  de execución do Orzamento da Deputación, poida 
corresponderlle. 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada polo CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 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, a CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA terá 
dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 
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 SANTIAGO DE COMPOSTELA 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. 
 
2.A acreditación do cumprimento das 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 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. 

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, o CONCELLO 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, o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA queda sometido 
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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen 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 e 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, o dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo 
dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, do 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións dispostos nas normas citadas e na Base 55ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación.  

3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 

4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 

 



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 SANTIAGO DE COMPOSTELA serán remitidas 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 dos datos de carácter persoal, segundo o disposto na Lei 
orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

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 ao CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA será publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina 
web dicoruna.es 

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 colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 1 de xaneiro ata o 
30 de marzo do ano 2014, 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 
decembro do ano 2014. 

2. Para o caso de que o CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA non poida 
ter rematadas as ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 1 de 
novembro de 2014, deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, 
achegando unha solicitude motivada, co fin de que a Deputación poida acreditar a 
existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago do segundo prazo pola contía 
do 50 % 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 ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que o CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA perderá o dereito ao cobro do importe corresponde á contía non 
xustificada na dita data. 

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 disposta nominativamente por acordo plenario. 

 



XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 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. 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 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, respectivamente. 

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        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 PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN  O alcalde do CONCELLO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 

 
DON DIEGO CALVO POUSO    



 
18.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E A ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO PARA 
FINANCIAR A CONSTRUCIÓN DUN MURO DE PEDRA PARA CONTENCIÓN DE 
TERREO. 
 
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 suficientes de interese público no 
outorgamento da subvención. Estes principios están recollidos nos artigos 22.2 da Lei 
xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento. Coa motivación incorporada no 
presente parágrafo queda solucionada a nota de reparos emitida pola Intervención da 
Deputación no seu informe do 2 de setembro de 2014. 
 
2º.- Aprécianse no presente expediente razóns de interese público que dificultan a 
convocatoria de concorrencia competitiva. 
 
3.º- Dado que a xustificación do presente convenio pode que se tramite con 
posterioridade ao exercicio actual, queda condicionado á existencia de crédito 
axeitado e suficiente no próximo exercicio. 

 
4º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración que se ha subscribir entre a Excma. 
Deputación Provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN VECINAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA con CIF G15363906 para financiar as obras 
“Construción dun muro de pedra para contención do terreo da parcela pola que se 
accede á Sede Social da Asociación”.  

 
5º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 30.000,00 
euros, cunha porcentaxe de financiamento do 79,52 %. 

 
6º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/337B/781. 
 
7º.- Facultar o Sr. presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a 
ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA 

 

A Coruña    REUNIDOS 

 

 Dunha parte o Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como presidente da 
Excma. Deputación Provincial da Coruña, 



 

Doutra parte Don Perfecto Fuentes Garrido, con DNI núm. 76328788E, en 
representación da ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE 
CARREIRA  

 

1. Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a ASOCIACIÓN 
VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA consideran de 
grande interese público a obra para acceder á sede social. 

2. Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e da 
ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA, 
as dúas partes acordan subscribir un convenio conforme ás seguintes  

 

CLÁUSULAS 

I.- OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO 
DE CARREIRA, CIF G15363906, para o financiamento da “Construción dun muro de 
pedra para contención do terreo da parcela pola que se accede á Sede Social da 
Asociación”, tal como aparece definida esta no proxecto, redactado polo enxeñeiro 
técnico industrial, D. Emilio García Baña, colexiado núm. 2065. 
 
2.A ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA, 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 preceptiva 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, 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 ASOCIACIÓN VECIÑAL 
PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA, comprométese a destinala a uso 
público para o que está disposta. 

II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

O presuposto total da execución de contrata da obra, segundo o proxecto técnico ao 
que se fai referencia na cláusula anterior, detállase do seguinte xeito: 

 

Presuposto de execución material ................................... 31.177,27 € 

 



Imposto sobre o valor engadido (21%) .............................. 6.547,23 € 

 

Presuposto de execución por contrata ....................... 37.724,50 € 

 

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 30.000,00 €, o que representa unha 
porcentaxe do 79,52%. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento de 
contrata, 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. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total disposto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 79,52%, da 
cantidade efectivamente xustificada. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta 
inferior ao 75 por cento do orzamento disposto na cláusula segunda, entenderase 
que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu 
cobro. 

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 devengados pola obtención de licencias, 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. 

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0510/337B/781, na que a Intervención provincial ten certificado que 
existe crédito de abondo 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 VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA 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. 

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 ASOCIACIÓN VECIÑAL 
PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA o outorgamento do contrato de 
execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula primeira. 



2. A contratación cos terceiros para a execución total ou parcial das obras realizarase 
garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. 

No procedemento de contratación deberá participar un funcionario provincial, 
designado polo presidente da Corporación, que formará parte da Comisión técnica 
que avalíe as ofertas dos licitadores. 

 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1. Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a ASOCIACIÓN 
VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA estará obrigada a colocar 
un cartel que sexa visible polo menos 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. 

VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

A achega da Deputación seralle aboada á ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA a medida que se vaian expedindo as correspondentes 
certificacións de obra, aplicándose sobre o seu importe o coeficiente de financiamento 
provincial. Para tal efecto, a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA deberá achegar a seguinte documentación 
(documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente compulsados): 

 Copia do contrato e do expediente de contratación  

 Certificación de obra subscrita polo técnico-director e polo contratista. 

 Factura expedida polo contratista. No caso de que se presente unha 
fotocopia compulsada, 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 

 Certificación de aprobación desta 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. 

 Designación de conta bancaria no modelo aprobado pola Deputación 
provincial e debidamente certificado pola entidade financeira. 

 

Asemade, coa derradeira certificación de obra, deberase aportar acta de recepción e 
acreditación, no seu caso, do cumprimento das obrigas de publicidade dispostas na 
cláusula QUINTA (mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso) e 
da inscrición de nota marxinal no Rexistro da propiedade na que se deixe constancia 



do financiamento provincial e da afectación do inmoble á finalidade para a que foi 
concedida a subvención polo menos por un prazo de DEZ anos. 

A ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA deberá 
acreditar previamente que está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social, de conformidade coa cláusula OITAVA. 

Non será posible expedir un pago anticipado se a ASOCIACIÓN VECIÑAL 
PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA ten pendente de xustificación unha 
cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade ou para outras 
finalidades e, tendo finalizado o prazo disposto, non se teña presentado a 
xustificación correspondente. 

Para a recepción dos fondos anticipados, a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA deberá ter unha conta bancaria co título “Fondos para 
atender á actividade…”. Con cargo á dita conta bancaria deberán efectuarse todos os 
cobros e pagamentos que correspondan á actividade ou investimento subvencionado. 
Un extracto dos movementos da conta deberá remitirse á Deputación provincial xunto 
coa xustificación documental da aplicación dos fondos provinciais á finalidade 
disposta. 

VII. TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA tiveron lugar entre o 3 de marzo ao 
21 de abril de 2014 e deberán estar rematadas ao menos TRES MESES antes do 
vencemento do período de vixencia do presente convenio establecido na cláusula 
DÉCIMO TERCEIRA.  

2. Unha vez rematadas as obras, a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA deberá presentar a xustificación documental á que se 
refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES contado a partir da finalización 
daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES 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 á 
ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA para que a 
presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falta de xustificación da 
subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades dispostas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á 
ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA da sanción 
que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das  de 
execución do Orzamento da Deputación, poida corresponderlle. 

4. O aboamento da subvención materializarase mediante o ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA na documentación achegada. E se tiveran 
transcorrido máis de catro meses desde a adecuada e correcta xustificación dos 
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a 



ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA terá dereito 
ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se devenguen 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.A  ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA 
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. 
 
2.A acreditación do cumprimento das ditas obrigas poderá realizarse mediante a 
presentación dos correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a 
que obteña telematicamente os correspondentes certificados. A acreditación do 
cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación provincial determinaraa esta de 
oficio. 
 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1. A ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE CARREIRA 
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, a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE 
CARREIRA 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 ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA 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 e a lexislación citada 
anteriormente. 



2. Asemade, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas de Galicia, a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE 
CARREIRA 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, de 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 dispostas no presente convenio de 
colaboración poderá dar lugar á obriga de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se devenguen dende 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 e 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, 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 dispostos nas normas citadas e na Base 55ª das de execución do orzamento 
da Deputación.  

3. De conformidade co disposto na Base 55.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, o atraso na realización das actividades dará lugar a unha sanción dun 10 
por 100 do importe da subvención co límite de 75,00 € se o atraso non excede de tres 
meses. Se o atraso na realización da actividade excede de tres meses, a sanción será 
dun 20 por 100 da subvención outorgada co límite de 150,00 €. 

4. E se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, a 
sanción disposta na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00 €. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00 €. E se a extemporaneidade da 
xustificación excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá 
o 30 por 100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00 €. 

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 VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO DE 
CARREIRA serán remitidas 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 dos datos de carácter 
persoal, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro. 

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 VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA será publicada no Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña e na páxina web dicoruna.es 

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 colaboración terá carácter retroactivo para os efectos de 
imputación dos gastos e abranguerá os devengados dende o día 3 de marzo ao 21 de 
abril do presente ano, 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 
decembro do ano 2014. 

2. Para o caso de que a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O SANTIAGUIÑO 
DE CARREIRA non poida ter rematadas as ACTIVIDADES e presentada a 
xustificación antes do día 1 de novembro de 2014, deberá solicitar antes desta data, 
a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada, co fin de que a 
Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago 
que proceda, 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 ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará 
definitivamente extinguido, de xeito que a ASOCIACIÓN VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE CARREIRA perderá o dereito ao cobro do importe corresponde á 
contía non xustificada na dita data. 

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 disposta nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 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 puideran xurdir na aplicación do 
presente convenio corresponderalle ao presidente da Deputación, despois dos 
informes preceptivos da unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, 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  

E, en proba de conformidade, asinan en exemplar cuadriplicado o presente convenio 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN   O representante da ASOCIACIÓN 
VECIÑAL PARROQUIAL O 
SANTIAGUIÑO DE  CARREIRA 

DON DIEGO CALVO POUSO  



 
19.-APROBACIÓN DO CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN E A CONSELLERÍA 
DE MEDIO RURAL E DO MAR PARA FINANCIAR AS ACTIVIDADES DO PLAN DE 
MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL 2014/2015 
COFINANCIADO CON FEADER NO MARCO DO PDR DE GALICIA. 
 
1º.- Dado que o presente convenio mantén a súa vixencia posteriormente ao exercicio 
actual, queda condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente no próximo 
exercicio. 
 
2º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre A Consellería do 
Medio Rural e do Mar e a Excma. Deputación Provincial da Coruña para financiar as 
actuacións do Plan Marco Programa de Mellora de Camiños de Titularidade Municipal 
2014-2015, cofinanciado con FEADER no marco do PDR de Galicia 

3º.- A subvención provincial disposta no convenio ascende a un total de 867.376,85 
distribuído en dúas anualidades: 
 

2014 2015 TOTAL 

321.784,81 € 545.592,04 € 867.376,85 € 

 
 

4º.- A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos 
fixados no convenio con cargo á partida orzamentaria 0520/454A/76201. 
 
5º.- Facultar ao Sr. presidente da Corporación para a sinatura do convenio.” 

 
O texto íntegro do convenio é o seguinte: 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E 
DO MAR E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA 
FINANCIAR AS ACTUACIÓNS DO PLAN MARCO PROGRAMA DE MELLORA DE 
CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL 2014-2015, COFINANCIADO CON 
FEADER NO MARCO DO PDR DE GALICIA  

 

Santiago de Compostela, …… de ……………………… de 2014 

 

Dunha parte, dona Rosa María Quintana Carballo, conselleira do Medio Rural e do 
Mar, da Xunta de Galicia, en virtude do seu nomeamento mediante o Decreto 
229/2012, do 2 de decembro, polo que se nomean os titulares dos departamentos da 
Xunta de Galicia (DOG nº 230, do 2 de decembro), actuando en nome e 
representación da Xunta de Galicia, segundo o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de 
febreiro, da Xunta e da súa presidencia. 

Doutra, don Diego Calvo Pouso, presidente da Excma. Deputación Provincial da 
Coruña, elixido pola Corporación provincial na súa sesión constitutiva do 12.07.2011, 



actuando en nome e representación da Deputación da Coruña, segundo o art. 105.1.a 
da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. 

Ambas partes recoñécense capacidade e competencia para a sinatura deste convenio 
de colaboración e  

EXPOÑEN 

Primeiro.- A Consellería do Medio Rural e do Mar é o órgano da Administración 
galega ao cal lle corresponde propor e executar as directrices xerais do Goberno no 
ámbito rural, que engloba, entre outras,  as competencias en materia de 
desenvolvemento rural e estruturas rurais. 

 No marco da estrutura da consellería, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 
(Agader) é unha entidade pública instrumental dependente da Consellería do Medio 
Rural e do Mar en virtude do Decreto 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se 
establece a estrutura orgánica desta consellería. Configurada segundo a Lei 5/2000, 
do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, 
como o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e na 
coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego, compétenlle, entre outras 
funcións, a xestión das medidas e actuacións que se lle encomenden no marco da 
programación 2007-2013 dos fondos agrarios de desenvolvemento rural. 

Segundo.- No marco do artigo 56 do Regulamento (CE) n.º 1698/2005, do Consello, 
do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do 
Feader, o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013, aprobado por 
Decisión C (2008) _703, da Comisión Europea -en adiante, PDR-, contempla na 
medida 321 as axudas a entidades públicas locais que teñan como finalidade a 
creación e/ou mellora das infraestruturas vinculadas a servizos básicos nas áreas 
rurais; en concreto recolle a mellora dos accesos, as obras de saneamento e 
subministración de auga corrente e todas aquelas que contribúan a mellora a calidade 
de vida dos habitantes dos núcleos rurais.  

No contexto desta medida do PDR  encádrase o Plan Marco programa de mellora 
de camiños de titularidade municipal 2014-2015 (submedida 321.32 do PDR), que 
dará continuidade ás actuacións xa xestionadas por Agader, en colaboración coa 
Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural e do Mar 
no período 2013-2014. 

Esta actuación está financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento 
Rural, cunha porcentaxe do 75% sobre o gasto público elixible, polo Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, cunha porcentaxe do 12.13% e con 
fondos da Xunta de Galicia, cunha taxa de cofinanciamento do 12.87%. 

Terceiro.- A Deputación Provincial da Coruña de acordo co artigo 31.2.b) da Lei 
7/1985 (modificada pola Lei 27/2013, de Racionalización e sustentabilidade da 
Administración Local) participa na coordinación da Administración local coa da 
Comunidade Autónoma e a do Estado; e, conforme co seu artigo 36.1.d), ten entre as 
súas competencias propias a de cooperar no fomento do desenvolvemento 
económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas 
competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito. 



Ademais, a Deputación Provincial da Coruña asume, nos termos dispostos na Lei 
5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia, a función de 
prestar asistencia económica financeira aos concellos que integran a súa base 
territorial, a través, entre outras figuras, da concesión de subvencións a fondo perdido.  

Cuarto.- Dentro do obxectivo global dos plans de mellora das infraestruturas no 
medio rural, e un contexto de crise económica e financeira como a actual, a 
Administración autonómica e as entidades que integran a administración local 
consideran necesario reforzar a colaboración co fin de pór en marcha actuacións que 
redunden na mellor prestación de servizos á poboación por parte dos concellos. Así 
pois e conscientes de que o desenvolvemento rural cómpre abordalo desde unha 
perspectiva integral, a FEGAMP e Agader consensuaron os criterios de distribución 
das asignacións económicas aos concellos para desenvolver o Plan Marco de Mellora 
de Camiños de Titularidade Municipal 2014-2015, que se executará por Agader a 
través de subvencións aos concellos en réxime de concesión directa.  

Quinto.- O artigo 5.n) da Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma para o ano 2014 contempla a competencia da persoa titular 
da Consellería de Facenda para tramitar as modificacións orzamentarias precisas 
para, coa solicitude motivada da autoridade de xestión xerar crédito co obxecto de 
garantir a completa execución do marco financeiro de fondos comunitarios 2007-2013. 

Sexto.- O artigo 9 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común establece que as 
relacións entre a Administración da Comunidade Autónoma coas entidades que 
integran a Administración local rexeranse pola lexislación básica en materia de réxime 
local. Neste sentido, a disposición adicional segunda da Lei 5/2014, do 27 de maio, de 
medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, 
de racionalización e sustentabilidade da Administración local , que modifica a Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, regula na disposición 
adicional segunda, regula a cooperación económica, técnica e administrativa entre a 
Administración Local e a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto 
en servizos locais como en servizos de interese común, que poderá ter lugar 
mediante os convenios administrativos que se subscriban, para mellorar a eficiencia 
da xestión pública, eliminar duplicidades administrativas e cumprir coa lexislación de 
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. A colaboración poderá 
comprender, entre outros aspectos, a axuda financeira a unha das partes para o 
exercicio de actividades da súa competencia. 

Sétimo.- Así pois, neste contexto, ambas as dúas partes consideran de interese 
común colaborar no financiamento do Plan Marco programa de mellora de camiños de 
titularidade municipal para o período 2014-2015, co fin último de mellorar as 
condicións de vida das zonas rurais, fixar a poboación no rural e sentar as bases para 
a diversificación económica.   

 

CLÁUSULAS 

Primeira.- Obxecto 



O obxecto deste convenio é establecer as bases para a colaboración financeira entre 
a Consellería do Medio Rural e do Mar, a través da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural,  e a Deputación Provincial da Coruña para executar o Plan 
Marco programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015 nos 
concellos que integran a provincia da Coruña. 

Segunda.- Compromisos da Deputación Provincial da Coruña 

A) Importe da achega.- A achega da Deputación Provincial da Coruña para o 
cofinanciamento das actuacións do Plan Marco ascenderá a un importe máximo de 
867.376,85 €, distribuído en dúas anualidades: 

2014 2015 Total 

321.784,81 € 545.592,04 € 867.376,85 € 

Para estes efectos, a Deputación Provincial da Coruña ten consignado no seu 
Orzamento Xeral correspondente ao Exercicio 2014, na aplicación orzamentaria 
0520/454A/76201, o crédito completo correspondente as achegas de 2014 e 2015. 

B) Aboamento da achega correspondente á anualidade 2014.- A Deputación da 
Coruña tramitará a transferencia da achega correspondente á anualidade 2014 dentro 
dos 15 días seguintes a sinatura do presente convenio, co obxecto de que estes 
importes sexan aboados aos concellos para facilitarlles a tramitación da licitación das 
obras recollidas no Plan Marco. AGADER deberá xustificar ante a Deputación da 
Coruña os devanditos pagamentos, antes da tramitación do libramento da anualidade 
do 2015. 

C) Aboamento da achega correspondente á anualidade 2015.- A tramitación do 
aboamento  desta anualidade deberá realizarse antes do 31 de xaneiro de 2015. 

Para os efectos indicados no parágrafo anterior, Agader remitirá á Deputación  a 
certificación a que se fai referencia na cláusula terceira punto 8.  

Se o importe final certificado por Agader á Deputación fose inferior aos importes 
previamente transferidos pola Deputación, Agader tramitará o expediente de reintegro 
da diferenza no prazo de un mes. 

Terceira.- Compromisos da Consellería do Medio Rural e do Mar 

A Consellería do Medio Rural e do Mar, a través de Agader, asume os seguintes 
compromisos: 

1. O importe transferido pola Deputación Provincial da Coruña incorporarase aos 
orzamentos da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, na partida orzamentaria 
12.21.721A.732.09 (transferencias de capital a Agader), logo de tramitar o oportuno 
expediente de xeración de crédito e, consecuentemente, Agader incrementará o seu 
orzamento de ingresos e gastos na mesma contía, na partida 12.A1.712A.760.0. 

2. Tramitar as subvencións, en réxime de concesión directa, aos concellos que 
conforman a  base territorial da Deputación Provincial da Coruña, nos termos 



dispostos no Plan Marco de mellora de camiños de titularidade municipal para o 
período 2014-2015, que deberá aprobar o director xeral de Agader. 

3. Destinar o crédito achegado pola Deputación Provincial da Coruña ao 
financiamento do Plan Marco programa de mellora de camiños de titularidade 
municipal 2014-2015 nos concellos de provincia da Coruña, de acordo coa seguinte 
distribución por fontes  financeiras: 

  

 

Fondo Feader 

(75%) 

Magrama 
(12.13%)Ministerio 

de Agricultura, 
Alimentación e 

Medio Ambiente 
(12,13%) 

Xunta de Galicia 

(12,87%) 
Gasto público 

total Fondos 
propios 

(2,06 %) 

Deputación 
Coruña 

(10,81 %) 

 

6.017.832,97 € 973.284,18 € 

165.283,29 € 867.376,85 € 

8.023.777,29 € 

  1.032.660,14 € 

4. Xestionar o conxunto do gasto conforme á lexislación que afecte á actuación 
obxecto deste convenio. 

5. Trasladar á Deputación Provincial da Coruña a certificación da aprobación da 
resolución de concesión das axudas, logo da súa autorización polo Consello da Xunta 
de Galicia, así como a documentación recollida no punto oitavo desta cláusula. 

6. Informar á Deputación Provincial da Coruña, coa periodicidade que determine a 
Comisión de Seguimento, sobre o grao de execución dos proxectos financiados.  

7. Reintegrar á Deputación Provincial da Coruña os importes da achega provincial 
aboados anticipadamente por esta,  no suposto de que non se execute a totalidade do 
gasto público, polo importe non executado, segundo o procedemento disposto 
normativamente. 

O importe a devolver virá determinado de xeito que a participación definitiva da 
Deputación no Plan Marco programa de mellora de camiños de titularidade municipal 
2014-2015 nos concellos que integran a provincia da Coruña, non exceda da 
aplicación da porcentaxe de financiamento provincial (10,81%) sobre o importe total 
dos gastos elixibles de execución final certificado polos concellos beneficiarios, de 
acordo coas determinacións contidas no propio Plan Marco 2014-2015. 

8. Para os efectos indicados no parágrafo anterior, Agader remitirá á Deputación 
certificación na que se indique o importe total final das obras xustificadas polos 
concellos e validadas por Agader (incluíndo para cada concello a denominación das 
obras, custo subvencionable e custo de execución final, así como copias 
compulsadas das certificacións de obra emitidas polos concellos participantes), 
determinando a achega provincial definitiva, antes do 1 de novembro de 2015. 



9. Asegurar a inclusión da Deputación da Coruña na difusión do financiamento público 
das actuacións. 

Cuarta.- Normativa de aplicación 

As partes respectarán en todo momento  a lexislación derivada da utilización do 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) e as súas posibles 
modificacións, en especial: 

- Regulamento (CE) nº 1698/2005 (233 Kb), do Consello, do 20 de decembro, 
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural. (DOUE nº L 277, do 21 de outubro de 
2005) e as súas sucesivas modificacións 

- Regulamento (CE) nº 1974/2006 (408 Kb) do 15 de decembro de 2006, polo 
que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 1698/2005 
do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rural. (DOUE nº L 368, do 23 de decembro de 2006). 

- Regulamento (UE) nº 65/2011 (941 Kb), da Comisión, do 27 de xaneiro de 
2011, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 
nº 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de 
control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao 
desenvolvemento rural. (DOUE nº L 25, do 28 de xaneiro de 2011). 

En particular, as partes respectarán as obrigas de información e publicidade 
establecidas no artigo 76 do citado Regulamento (CE) nº 1698/2005, máis 
profusamente recollidas no Anexo VI do tamén citado Regulamento (CE) nº 
1974/2006, incorporando a todo o material e documentación resultado deste convenio 
e as actuación del derivadas os logos de todas as entidades financiadoras. 

Quinta.- Comisión de Seguimento 

Constituirase unha Comisión para o seguimento e interpretación deste convenio, que 
se reunirá con carácter semestral. Todas as incidencias que poidan xurdir na 
aplicación deste convenio serán presentadas a través da indicada Comisión  de 
Seguimento, que resolverá de mutuo acordo. No caso de que non exista mutuo 
acordo, as discrepancias resolveranse segundo o disposto na cláusula sétima. 

A Comisión estará formada por un representante de cada unha das partes asinantes, 
de acordo coa seguinte composición: 

- Por parte da Deputación Provincial da Coruña: a persoa que asume a 
Presidencia da Deputación Provincial ou a persoa en quen delegue. 

- Por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar: a persoa titular da Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Rural ou a persoa na que delegue.  

Sexta.- Vixencia 

A vixencia deste convenio esténdese desde a data da súa sinatura ata o 31 de 
decembro de 2015. Non procede prórroga. 

Sétima.- Modificación e resolución do convenio 

http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/fogga/normativa/comunitaria/rg_1974_2006_consolidado.pdf
http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/fogga/normativa/comunitaria/r_65_2011_2701.pdf


As partes poderán denunciar ou modificar o presente convenio en calquera momento 
por mutuo acordo. O incumprimento das cláusulas segunda e terceira do presente 
convenio é causa suficiente para a súa resolución.  

As cantidades recollidas no presente convenio poderán ser modificadas á alza por 
mutuo acordo entre as partes, o que se formalizará na correspondente addenda ao 
convenio, unha vez emitidos os informes pertinentes e tramitada a devandita addenda 

Oitava.- Natureza xurídica 

O presente convenio ten natureza administrativa. As cuestións litixiosas que poidan 
xurdir na súa interpretación, cumprimento e eficacia serán competencia da orde 
xurisdicional contencioso administrativa. 

Por todo o que antecede, e en proba de conformidade, ambas as dúas partes 
subscriben o presente convenio en duplicado exemplar, no lugar e data arriba 
indicados. 

 

O presidente da Deputación  

Provincial da Coruña 

 

Diego Calvo Pouso 

A conselleira do Medio Rural 

e do Mar 

 

Rosa María Quintana Carballo 

 



 

20.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 
2015. 
 
1º) Aprobar as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e 
servizos de competencia municipal (POS) 2015, cuxo texto figura no anexo que se 
xunta. 
 
2º) Condicionar a aprobación definitiva destas bases á existencia de crédito adecuado 
e suficiente nas partidas 0430/459A/46201 e 0430/459A/76201, tanto no presuposto 
inicial do exercicio 2015 como nos expedientes de modificación de créditos que a 
deputación poida aprobar ao longo do ano 2015 ou 2016 para o financiamento do 
POS 2015. 

 

 
 

BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E 
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

(POS) 2015 
 
 
1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA 
 

 O presente “Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal” (POS) 2015 é un plan propio da Deputación Provincial da 
Coruña para o exercicio 2015, que se elabora no marco do previsto no artigo 36.2 a) 
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (BOE nº 80, do 3 
de abril), tendo en conta as modificacións introducidas pola Lei 27/2013, do 27 de 
decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local (BOE número 
312 do 30 de decembro de 2013) e nos artigos 32 e 33 do Real decreto lexislativo 
781/86, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de réxime local (BOE nº 96 do 22 de abril), no que se regula a 
obriga das deputacións provinciais de aprobar anualmente o dito plan en colaboración  
cos concellos da provincia. 

 
O plan finánciase previsiblemente cunha achega provincial na anualidade 2015 

por importe de 24.200.000,00 €, e ademais coas achegas que voluntariamente 
realicen os concellos para completar o financiamento dos investimentos, posto que 
nos últimos anos a Administración xeral do Estado non realizou achegas aos plans 
provinciais elaborados polas deputacións provinciais. 
  
 En principio, pártese de que nas partidas 0430/459A/76201 e 
0430/459A/46201 do presuposto provincial para o exercicio 2015, ou nos expedientes 
de modificación de créditos que se poidan aprobar ao longo dos anos 2015 ou 2016, 
vaise consignar a cantidade de 24.200.000,00 € para o financiamento do plan. 
 
 Pero dado que aínda se descoñecen as posibilidades de financiamento da 
deputación, o POS 2015 concíbese co carácter de “Programación preventiva de 
actuacións”, suxeita polo tanto a revisión unha vez coñecidas as fontes do seu 
financiamento e, en consecuencia, o plan que poida aprobar a deputación poderá ser 



o resultado de reprogramacións de importes ou anualidades, consonte co criterio de 
prioridade previsto na base 6. 
 
 Por iso, a aprobación destas bases queda sometida á condición suspensiva da 
existencia de crédito adecuado e suficiente, tanto no presuposto inicial do exercicio 
2015 como nos expedientes de modificación de créditos que a deputación poida 
aprobar ao longo do ano 2015 ou 2016 para o financiamento do POS 2015. Consonte 
co anterior, non se poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente 
compromiso provincial de transcendencia presupostaria en tanto non se cumpra esta 
condición suspensiva. En ningún caso a presente convocatoria xerará dereito ningún 
a favor dos solicitantes mentres tanto non se dean as condicións presupostarias, 
procedementais e xurídicas de aplicación. 

 
 

2.- FINALIDADE E OBXECTO 
 
 O POS 2015 elabórase nun momento de crise económica no que a Deputación 
quere cooperar especialmente cos concellos na garantía do funcionamento dos 
servizos públicos mínimos obrigatorios en cada concello segundo a súa poboación. 
 
 Ademais, debe terse en conta, por unha banda, que outras administracións 
públicas desenvolveron importantes plans de investimentos destinados aos concellos 
co fin de dotalos das infraestruturas necesarias para o seu funcionamento e de 
estimular a economía e o emprego, e por outra, que os concellos teñen dificultades 
para atender os seus gastos correntes pola perda de ingresos nos seus orzamentos 
que a crise conleva. 
 
 Por iso, a finalidade do POS 2015 é dobre: en primeiro lugar a 
realización de novos investimentos nos concellos contribuíndo con iso a garantir a 
prestación dos servizos municipais e á reactivación da economía, e en segundo lugar 
a axuda ben ao financiamento dos gastos correntes municipais, dado que os 
concellos teñen menos ingresos para o financiamento dos mesmos ou máis gastos 
correntes que os pasados anos, ou ben a axuda á amortización anticipada da súa 
débeda financeira. Trátase polo tanto, dun plan de marcado carácter excepcional e 
conxuntural, motivado pola situación actual da economía. 
 
 Para materializar esta dobre finalidade, cada concello poderá utilizar a 
cantidade que se lle asigne do seguinte modo: 

 
 a) O 60 % destinarase necesariamente á realización das obras ou 
subministracións precisas para a efectiva prestación dos servizos obrigatorios 
establecidos no artigo 26 da citada Lei 7/1985 do 2 de abril, podendo non obstante, 
incluírse outras obras e servizos non obrigatorias que sexan de competencia 
municipal, de acordo co establecido no artigo 25 da devandita lei, ambos os dous 
artigos na súa nova redacción dada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro. 

 
 b) O 40 % restante destinarase, a elección do concello, ben á realización de 
máis obras ou subministracións das indicadas no parágrafo anterior, ben ao 
financiamento dos gastos correntes do concello no exercicio 2015, ou ben á 
amortización anticipada da súa débeda financeira. 

 



2. A)  REALIZACIÓN DE OBRAS OU SUBMINISTRACIÓNS 
  

2.A.1.- Tipos de obras ou subministracións 
 

 Neste plan pódense incluír todas as obras e subminstracións que sexan de 
competencia municipal, con preferencia das asociadas aos servizos obrigatorios, de 
acordo co establecido nos  citados artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local. 

 
O concello acreditará que ten a dispoñibilidade dos terreos para realizar as 

obras, así como que conta coas autorizacións e concesións administrativas que fosen 
necesarias para a súa execución.  

Os proxectos en fases deben ser obras completas. Por iso, no caso de 
proxectos que teñan na súa denominación a indicación da realización dunha fase, 
parte, tramo, etc., debe figurar na memoria do proxecto que se trata dunha obra 
completa de acordo co establecido no artigo 86.3 do Real decreto lexislativo 3/2011, 
do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do 
sector público (BOE nº 276 do 16 de novembro), sempre que sexan susceptibles de 
utilización ou aproveitamento separado e constitúan unha unidade funcional, ou así o 
esixa a natureza do obxecto. Nestes casos, terase que achegar un informe técnico 
xustificativo desta circunstancia. 

 
2.A.2 .- Enquisa de infraestrutura e equipamento local 
 

Para realizar a selección das obras que se incluirán no plan teranse 
especialmente en conta os datos que figuran na Enquisa de infraestrutura e 
equipamento local, xestionada por esta Deputación, que constitúe o instrumento 
obxectivo básico de análise e valoración das necesidades de dotacións locais para os 
efectos da cooperación económica local.  

 
Recoméndase consultar a “ficha municipal” con datos do concello que figura na 

páxina web desta deputación (www.dicoruna.es -concellos- eiel - informes - ficha 
municipal), na que se contén información detallada das súas infraestruturas e datos. 
Na folla número 5 da ficha figuran os índices sintéticos do concello comparados coa 
comarca e coa provincia. 

Os datos dese concello que figuran na Enquisa deben servir de base para a 
elaboración do plan e así motivarase na correspondente memoria. 
  
 
2.A.3 .- Proxectos e pregos de prescricións técnicas 
 
 Os proxectos e pregos de prescricións técnicas deberanse presentar para 
todas as obras e subministracións incluídas na anualidade de 2015, tanto do Plan 
base como do Plan complementario ao que se fai referencia máis adiante. O importe 
mínimo de cada obra ou subministración é de trinta mil euros (30.000,00 €), IVE 
incluído. 

  



 Cada obra ou subministración identificarase cun proxecto ou prego de 
prescricións técnicas, tendo en conta que non se poden incluír como actuacións 
independentes os orzamentos parciais do proxecto ou prego, e deberán estar 
asinados por técnico competente. 

 
 Lémbrase que non se admiten as denominacións xenéricas, debendo ser 
identificados con precisión e claridade, sen lugar a dúbidas, os investimentos que se 
integran no  plan. 
 
 No caso das obras, os proxectos técnicos deberán comprender, polo menos, 
os documentos que se indican no artigo 123 do citado Texto refundido da lei de 
contratos do sector público, que son os seguintes: 
 
a) Unha memoria na que se describa o obxecto das obras, que recollerá os 
antecedentes e a situación previa a estas, as necesidades que se han satisfacer, e a 
xustificación da solución adoptada, detallándose os factores de todo orde a ter en 
conta. 
 
b) Os planos de conxunto e de detalle necesarios para que a obra quede 
perfectamente definida, así como os que delimiten a ocupación de terreos e a 
restitución de servidumes e demais dereitos reais, no seu caso, e servizos afectados 
pola súa execución. 
 
c) O prego de prescricións técnicas e particulares, onde se fará a descrición das obras 
e se regulamentará a súa execución, con expresión da forma na que esta se levará a 
cabo, as obrigas de orde técnica que correspondan ao contratista, e a maneira na que 
se levará a cabo a medición das unidades executadas e o control de calidade dos 
materiais empregados e do proceso de execución. 
 
d) Un presuposto, integrado ou non por varios parciais, con expresión dos prezos 
unitarios e dos descompostos, se é o caso, estado de medicións e os detalles 
precisos para a súa valoración. Non se farán referencias a marcas concretas. 
 
No caso de incluír “partidas alzadas”, o seu importe total non poderá superar o 5% do 
presuposto de execución material do proxecto. 
 
e) Un programa de desenvolvemento dos traballos ou plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión, se é o caso, do tempo e custo.  
 
f) As referencias de todo tipo nas que se fundamentará o replanteo da obra. 
 
g) O estudo de seguridade e saúde ou, se é o caso, o estudo básico de seguridade e 
saúde, nos termos previstos nas normas de seguridade e saúde nas obras. 
 
h) O estudo de xestión de residuos de construción e demolición, no que se faga unha 
estimación da cantidade dos residuos xerados, e unha valoración do custe previsto 
para a súa xestión, o que debe figurar en capítulo independente do presuposto, así 
como o resto do contido esixido no Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro (BOE nº 
38 do 13 de febreiro de 2008).  
 



i) Canta documentación veña prevista nas normas de carácter legal ou 

regulamentario. 

No caso de subministracións, os pregos de prescricións técnicas deberán incluír 

cando menos os seguintes documentos: 

a) Memoria descritiva na que se detallen o obxecto e finalidade da subministración, os 

antecedentes, as necesidades que se han satisfacer, e a xustificación da solución 

adoptada. 

b) Un presuposto detallado, no que se definan con claridade os distintos elementos da 
subministración, coas súas características técnicas precisas, pero sen facer referencia 
a marcas, con expresión dos prezos de cada elemento e o número de unidades, e 
detallando o imposto sobre o valor engadido (IVE). 
 
c)  Lugar e prazo de entrega 
 
d) Documentos gráficos se son necesarios para a correcta definición da 
subministración.   
 

2.A.4 Plan complementario   
 
 A deputación aprobará o Plan base da anualidade 2015 xunto cun Plan 
complementario para aplicar os remanentes que se poidan orixinar. 

 
 Polo tanto, xa neste momento o concello debe prever as obras ou 
subministracións que desexe realizar para o caso de que se produzan remanentes por 
baixas na adxudicación dos contratos, ou por anulacións dos investimentos, de non 
ser así non se poderán aplicar os remanentes que se poidan producir no concello. 

 
 O presuposto mínimo dos proxectos tamén é de 30.000,00 €, IVE incluído, e 
para o seu financiamento poderanse utilizar os remanentes producidos polas baixas 
de adxudicación ou, se é o caso, polas anulacións de obras, podendo o concello 
realizar, no seu momento, unha maior achega para completar o orzamento do 
proxecto mínimo se fose necesario. 
 
 Se o concello inclúe varias obras ou subministracións no Plan complementario, 
poderá decidir no seu momento aquela á que vai aplicar os remanentes xerados con 
independencia da súa orde de relación no plan. 
  
2. B)  FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES OU AMORTIZACIÓN 
ANTICIPADA DA DÉBEDA FINANCEIRA 
 
 No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada 
ao financiamento dos gastos correntes do concello previstos para o exercicio 2015, a 
intervención ou a secretaría-intervención de cada concello deberá elaborar unha 
previsión, para o exercicio 2015, dos gastos correntes directamente asociados ao 
funcionamento dos servizos públicos mínimos obrigatorios en cada concello por razón 



da súa poboación, segundo o establecido no art. 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local. 
  
 Poderán incluírse os gastos de funcionamento dos servizos de subministración 
de auga potable, de rede de sumidoiros, limpeza viaria, recollida domiciliaria de lixo, 
alumeado público, mantemento dos accesos aos núcleos de poboación, mantemento 
de parques públicos e aqueles outros que estean directamente asociados ao 
funcionamento dos servizos mínimos obrigatorios en cada concello. Os custos de 
persoal só poderán incluírse cando estean total e directamente adscritos ao 
funcionamento dos devanditos servizos municipais. 
  
 Concretamente poderán incluírse os gastos que deseguido se detallan: 
 

- persoal total e directamente adscrito ao servizo 
- bens e servizos correntes 
- intereses de préstamos asociados directamente ao servizo 
- achegas municipais a entes supramunicipais ou outros que realizan o 

servizo  
 

No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada á  
amortización anticipada da súa débeda financeira, a intervención ou a secretaría-
intervención de cada concello deberá elaborar un informe no que se indiquen os datos 
da débeda que se desexa amortizar anticipadamente, detallando o seu importe actual, 
o importe que se vai amortizar anticipadamente con cargo a este plan e o importe de 
débeda que quedará pendente tras esta amortización anticipada.  

 
 
3.- DESTINATARIOS 
 
 Os destinatarios deste plan son os 93 concellos da provincia da Coruña. 

 
 
4.- FINANCIAMENTO 
 
 No financiamento deste plan participarán, a Deputación e os concellos 
conforme ás porcentaxes de cofinanciamento que se indican neste apartado. Non 
está prevista a participación do Ministerio. 
 
 Segundo se indica na base 1, en principio pártese de que nas partidas 
0430/459A/76201 e 0430/459A/46201 do presuposto provincial para o exercicio 2015, 
ou nos expedientes de modificación de créditos que se poidan aprobar ao longo do 
ano 2015 ou 2016, vaise consignar a cantidade de 24.200.000,00 €, e dado que aínda 
se descoñecen as posibilidades de financiamento da deputación, o POS 2015 
concíbese co carácter de “Programación preventiva de actuacións”, suxeita polo tanto 
a revisión unha vez coñecidas as fontes do seu financiamento, e a reprogramacións 
de importes ou anualidades, consonte ao criterio de prioridade previsto na bases 6. 
 
 A cantidade que inicialmente se lle asigna a cada concello, calcúlase mediante 
a aplicación á cantidade de 24.200.000,00 €, segundo se indica na base 1, das 



variábeis ponderadas que tradicionalmente se utilizaron para realizar as asignacións 
de fondos do POS e que son as seguintes: 
 

10% cota fixa 
  5%      esforzo fiscal 
15%    número de parroquias 
35%   poboación (rural para os concellos de máis de 50.000 
habitantes) 
35% superficie 

 
No caso de concellos fusionados, calcularase o importe que lle correspondería aos 
concellos separadamente antes da fusión, e o resultado incrementarase nun 20%. 
 
 Da cantidade asignada a cada concello, este destinará necesariamente o 60% 
para a realización das obras ou subministracións indicadas na base 2.A), e co 40% 
restante poderá optar por realizar máis obras ou subministracións, por destinalo ao 
financiamento dos seus gastos correntes no exercicio 2015 ou á amortización 
anticipada da súa débeda financeira segundo se detalla na base 2.B). 
 
  Para a realización de obras ou subministracións da base 2.A), a esta 
cantidade sumarase, no seu caso, o importe correspondente á achega que 
voluntariamente o concello desexe realizar. 

 Para cada obra ou subministración solicitada deberase indicar 
individualizadamente a parte que se financia con cargo á DEPUTACIÓN e, no seu 
caso, a parte que voluntariamente achega o concello. 

 
 Terase en conta que, de conformidade co criterio de aplicación das baixas de 
licitación aprobado polo Pleno desta Deputación na sesión realizada o día 25-09-
1998, no caso de que haxa unha baixa de licitación na obra, o concello beneficiarase 
da máxima baixa posible. Isto quere dicir que se o concello realiza voluntariamente 
algunha achega, no caso de que houbese baixa de licitación, esta aplicarase en 
primeiro lugar a minorar a achega municipal ata anulala, mantendo no posible a 
achega da Deputación.   
 
 
5.- PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES 
 
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da páxina web da 
Deputación da Coruña. www.dicoruna.es. A presentación telemática producirá plenos 
efectos xurídicos, sempre que a solicitude sexa enviada dentro do prazo establecido.   
 
Para presentar a solicitude de xeito telemático será imprescindible que dispoñan de 
sinatura electrónica o secretario e o alcalde para asinar a documentación achegada, e 
tamén a persoa designada como representante para o envío da solicitude ao rexistro 
telemático. 
 
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o 1 de outubro de 2014 e rematará 
ás 14.00 horas do 1 de decembro de 2014. 
 
A documentación que debe presentarse telematicamente é a que deseguido se indica: 

http://www.dicoruna.es/


 
* MEMORIA: A memoria deberá conter como mínimo os seguintes aspectos:   
 

a. Obxectivos que se han de alcanzar no período. Deberanse 
describir os obxectivos que se han de alcanzar durante o 
período do plan, tendo en conta, moi especialmente os déficits 
en servizos e equipamentos detectados na Enquisa de 
infraestrutura e equipamento local. 

b. Criterios de selección. Deberanse fixar con carácter obxectivo 
os criterios de selección das obras e a distribución do seu 
financiamento. 

c. Financiamento.  Analizarase e xustificarase o plan financeiro 
previsto. 

d. Outras cuestións de interese. Deberanse recoller cantos 
aspectos de interese complementen a información anterior. 

 
* CERTIFICADO DO ACORDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN DO POS BASE 2015 

E DO PLAN COMPLEMENTARIO  
 

Certificación do acordo plenario do concello, segundo o modelo que figura 
como anexo I  a estas bases, polo que se dispoña participar no presente plan, aceptar 
expresamente estas bases e solicitar á deputación a aplicación do importe que se lle 
asignou dentro deste plan para a realización das obras ou subministracións que se 
relacionan, coa indicación da súa denominación, orzamento e detalle do seu 
financiamento por axentes cofinanciadores, de xeito que se concrete o importe que se 
financia con cargo á achega provincial e o que se realiza con cargo á achega 
municipal voluntaria, e, se é o caso, ao financiamento dos gastos correntes para o 
exercicio 2015 que figuran na previsión de gastos realizada pola intervención ou 
secretaría-intervención  do concello.     
 
 O concello deberá adoptar o compromiso firme de incluír no orzamento 
municipal crédito de abondo para o financiamento da achega municipal ás obras ou 
subministracións se voluntariamente existe achega do concello. 
  

No mesmo acordo indicarase expresamente que o concello conta coa 
dispoñibilidade dos terreos e coas autorizacións necesarias para a execución das 
obras.     

No acordo incluirase a declaración do concello de que non solicitou nin 
percibiu ningunha subvención específica ou finalista doutras administracións públicas 
para o financiamento destes gastos, e no caso de que existan axudas ou subvencións 
concorrentes doutras administracións para o seu financiamento, deberá facilitar o seu 
detalle e a acreditación de que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.   

 
Igualmente, no devandito decreto ou acordo autorizarase á deputación a obter 

as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da 
Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social. De non outorgar esta autorización, o 
concello deberá presentar as certificacións oportunas  xunto coa documentación da 
solicitude e  xunto coa documentación xustificativa final. 



 
* PROXECTOS  E PREGOS DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS 
 

Proxecto e pregos de prescricións técnicas de cada unha das obras ou 
subministracións, tanto do POS 2015 como do Plan complementario, co contido 
detallado na base 2.A.3.  

 

* INFORME TÉCNICO 
 
 Informe técnico individual para cada un dos proxectos presentados, no que se 
indique expresamente o seguinte: 

 
- A dispoñibilidade dos terreos, as autorizacións administrativas que se 

precisan para a súa execución, e outros aspectos de interese que deban 
terse en conta. Se non se necesita autorización ningunha deberá indicarse 
expresamente. 

- Deberá indicarse se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto 
polo seu presuposto ou contido, de acordo co establecido no artigo 125 do 
citado texto refundido da Lei de contratos do sector público. No caso de ser 
preciso, deberá indicarse se o informe de supervisión vai ser realizado por 
conta do concello remitindo unha copia á deputación, ou se solicita 
asistencia a esta deputación para a súa realización ao abeiro da 
disposición adicional 2, apartado 12 do dito Texto refundido da lei de 
contratos do sector público. 

- No caso de tratarse de fases, tramos, partes etc., neste mesmo informe 
técnico deberá xustificarse que se trata dunha obra susceptible de 
utilización ou aproveitamento separado, que constitúe unha unidade 
funcional, de acordo co establecido no artigo 86. do Texto refundido da lei 
de contratos do sector público do 14 de novembro, de contratos do sector 
público. 

 
* INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE 

PREVISIÓN DE GASTOS CORRENTES 2015 
  
 No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada 
ao financiamento dos gastos correntes do concello previstos para o exercicio 2015, a 
Intervención ou secretaría-intervención deberá elaborar un informe segundo o modelo 
que figura como anexo II, no que se conteña a previsión orzamentaria para o exercicio 
2015 dos gastos correntes total e directamente asociados ao funcionamento dos 
servizos públicos mínimos obrigatorios en cada concello por razón da súa poboación, 
segundo o establecido no art. 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local, referido aos servizos e aos conceptos de gasto que se detallan na 
base 2.B. 
 
 No anexo II o concello debe indicar os datos correspondentes aos servizos 
que desexe, sempre que cubran o importe da achega provincial que o concello vai 
aplicar a esta finalidade, non sendo preciso cubrir os datos de todos os servizos. 
 
 



* INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DA DÉBEDA FINANCEIRA  

 
  No suposto de que o concello opte por destinar parte da cantidade asignada 
ao financiamento da amortización anticipada da súa débeda financeira a intervención 
ou a secretaría-intervención de cada concello deberá elaborar un informe segundo o 
modelo que figura como anexo IV no que se indiquen os datos da débeda que se 
desexa amortizar anticipadamente, detallando o seu importe actual, o importe que se 
vai amortizar anticipadamente con cargo a este Plan e o importe de débeda que 
quedará pendente tras esta amortización anticipada.  
 

6.- APROBACIÓN DO PLAN 

 Á vista da documentación presentada, o pleno da Deputación poderá aprobar 
un plan partindo das solicitudes presentadas polos concellos, tanto no apartado de 
POS- investimentos, como de POS- gastos correntes ou amortización de débeda, 
como do Plan complementario. O plan poderá aprobarse nunha ou varias fases, unha 
vez coñecidas as posibilidades de financiamento da deputación.  
 
 O plan que se aprobe poderá ser o resultado de axustes ou reprogramacións 
de importes ou anualidades, aplicándose como “criterio de prioridade” a poboación 
dos concellos, de xeito que terán prioridade as solicitudes presentadas polos 
concellos de menor poboación. 
  
 O plan someterase a exposición pública mediante a publicación dun anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia para que durante un prazo de 10 días se poidan 
presentar as alegacións que se estimen oportunas, e será remitido a informe da 
Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais e da 
Subdelegación do Goberno. Ademais, remitirase para o seu coñecemento e informe á 
Xunta de Galicia e á Comisión Galega de Cooperación Local, de acordo co artigo 112 
e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia. Unha 
vez transcorridos os 10 días de exposición pública e dende a solicitude de informe 
sen que se presenten alegacións nin se emitira o informe, poderanse proseguir os 
trámites. 
  
 A aprobación definitiva do Plan adicional que máis adiante se aprobe, 
financiado coas baixas de licitación ou anulacións de proxectos que se aprobe no 
marco do Plan complementario,  realizarase mediante Resolución da Presidencia na 
que se declare cumprida a condición de existencia de crédito suficiente e en 
consecuencia se declare definitivamente aprobado o Plan adicional no que se 
incluirán as obras ou subministracións previstas no Plan complementario de aqueles 
concellos para os que exista crédito para  o seu financiamento.  
 
7.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS E SUBMINISTRACIÓNS 
 
  Os concellos contratarán as obras de acordo co texto refundido da Lei de 
contratos do sector público, mediante procedemento aberto con multiplicidade de 
criterios de valoración, mediante procedemento aberto cun único criterio de valoración 
ou mediante procedemento negociado, utilizando os pregos-tipo de cláusulas 
administrativas particulares aprobados expresamente por esta Deputación. O concello 



debe cubrir en cada expediente o correspondente cadro de características do 
contrato. 
 
 Excepcionalmente, as obras poderaas executar a propia administración de 
acordo co establecido no artigo 24 do citado Texto refundido da lei de contratos do 
sector público. 
 
 Non se poderá realizar a adxudicación mediante contrato menor. 
 
  En canto ao prazo para adxudicar as actuacións do plan, e coa finalidade de 
poder aplicar no mesmo ano os remanentes que se xerasen tras a adxudicación das 
obras, os concellos poderán adxudicar as actuación incluídas no plan ata o 1 de 
outubro de 2015. Non obstante, este prazo poderá ser prorrogado mediante 
Resolución de Presidencia tras a solicitude motivada do concello.   
 
  Non obstante, no caso de que a aprobación do plan se produza por fases ao 
longo do ano 2015 ou 2016, a deputación poderá establecer outras datas para a 
contratación das obras. 
   

Una vez adxudicadas as obras ou subministracións, o concello deberá 
remitirlle a esta Deputación de xeito telemático a seguinte documentación:  
 

- Listaxe das obras ou subministracións cos datos de adxudicación 
debidamente cubertos no modelo establecido 

- A certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato 
- Documento administrativo no que se formalicen os correspondentes 

contratos 
 
 

No caso de adxudicación mediante procedemento negociado, deberá 
presentarse ademais a seguinte documentación : 
 

- xustificación da publicidade da licitación ou a consulta a 3 empresas, 
- a relación das ofertas presentadas cos seus respectivos importes 
- informe técnico xustificativo da aplicación dos criterios de adxudicación 

previstos na cláusula 15 en relación co anexo IV do prego de cláusulas 
administrativas, coa valoración aplicada ás ofertas presentadas 

 
No caso de adxudicación mediante procedemento aberto cun único criterio de 

valoración-factor prezo, ou con multiplicidade de criterios de valoración, deberá 
presentarse ademais a seguinte documentación: 

 
- xustificación da publicidade da licitación 
- a relación das ofertas presentadas cos seus respectivos importes 
- informe técnico xustificativo da aplicación dos criterios de adxudicación 

previstos no do prego de cláusulas administrativas, coa valoración aplicada 
ás ofertas presentadas 

 
No caso de executalas a propia administración deberá presentar o informe do 

secretario no que se indique cal dos supostos é de aplicación ao caso concreto dos 
previstos no artigo 24 do citado Texto refundido da lei de contratos do sector público. 



 
 
8.- EXECUCIÓN DAS OBRAS  
 
 As obras executaranas os respectivos concellos con arranxo ao proxecto 
técnico da obra. A dirección e a execución das obras realizaraas o concello 
correspondente, sen prexuízo da posibilidade de que a Deputación realice as 
inspeccións que considere convenientes. 

 O concello deberá notificar á deputación cunha antelación mínima de 15 días a 
data prevista para realizar tanto a comprobación de replanteo da obra, como a súa 
recepción, para que poda asistir un representante da deputación se o considera 
conveniente. Non obstante, se no prazo de dez días contados desde o día seguinte ao 
de recepción desta comunicación, a deputación non comunica ao concello a 
designación do técnico da deputación que asistirá a ditos actos, o concello poderá 
realizalos sen a presenza de persoal da deputación.   
  
 Se durante a execución das obras xurde a necesidade de modificar o proxecto 
da obra, o concello deberá tramitar o correspondente expediente de acordo co 
establecido no citado texto refundido da Lei de contratos do sector público, e redactar 
un proxecto modificado que deberá ser aprobado polo concello e pola deputación.  
 
 Calquera incremento que se derive da modificación do contrato, de 
liquidacións ou doutro concepto deberá ser financiado integramente polo concello. 
 
  
9 .- PAGO DA ACHEGA PROVINCIAL 
 
 O pago da achega da deputación realízase segundo se indica a continuación 
para a execución de obras e subministracións, e para o financiamento dos gastos 
correntes. Nos dous casos, a deputación acreditará previamente de oficio que o 
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Estado, coa Seguridade 
Social e coa deputación. 
 
 
 
9. A)  REALIZACIÓN DE OBRAS  E SUBMINISTRACIÓNS 
 
  O pago ao concello do importe da achega provincial realizarase á vista das 
certificacións de execución das obras ou facturas da subministración aprobadas polo 
órgano municipal competente, que o concello presente na deputación de xeito 
telemático. Procurarase que as certificacións de execución de obras sexan por un 
presuposto superior aos 6.000,00 €. 
 
   Desde o inicio das obras ata a súa recepción deberase colocar o cartel oficial 
debidamente cuberto, o que se acreditará mediante o envío de dúas fotografías, unha 
do propio cartel ou outra do cartel da obra e o seu contorno, sendo requisito 
indispensable para que esta deputación transfira ao concello o importe da achega 
provincial ao plan. Esta documentación acompañarase á primeira certificación de 
execución das obras. 
   



 Ao remate da obra, coa última certificación de execución, deberase achegar a 
correspondente "acta de recepción". 

 Para as subministracións, deberá achegarse a factura co detalle da 
subministración segundo figura no prego de prescricións técnicas, aprobada polo 
órgano municipal competente xunto coa acta de recepción. 

Así mesmo, e de conformidade co establecido nos artigos 19.3, 34.3, 37.1 e) e 
37.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, deberase acompañar 
a certificación expedida polo órgano competente do concello da percepción doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera administración ou entes públicos o privados, nacionais, da Unión Europea ou 
de organismos internacionais co fin de verificar que a concorrencia non supera o 
custo da actuación subvencionada.  
 
  Todas as obras deberán estar terminadas antes do 1 de novembro de 
2016 xa que o plan debe ser obxecto de liquidación no primeiro trimestre do ano 2017. 
 
  Excepcionalmente, o concello poderá solicitar unha prórroga para o seu 
remate de acordo coas instrucións que se remitirán máis adiante, que se concederá 
no seu caso mediante Resolución de Presidencia. 
 
 
9. B)  FINANCIAMENTO DOS GASTOS CORRENTES OU AMORTIZACIÓN DE 
DÉBEDA 
 
 No suposto de que o concello destinara parte da achega provincial ao 
financiamento dos seus gastos correntes, a deputación, logo de ver o informe de 
previsión de gastos da intervención ou secretaría-intervención, transferirá ao concello 
nun ou dous pagos e con carácter de prepagable, o importe da cantidade indicada 
sempre que estea debidamente xustificada a súa aplicación aos gastos estimados a 
financiar polo concello para o exercicio 2015. 
 
 Unha vez feitos os pagos, os concellos deberán presentar telematicamente na 
deputación, ata o 31 de marzo de 2016, un informe xustificativo dos pagos realizados, 
asinado pola intervención ou secretaría-intervención, no que se detallen os pagos 
efectuados e os dereitos recoñecidos por subvencións finalistas para a mesma 
finalidade, segundo o modelo que figura como anexo III. Excepcionalmente, e a 
solicitude do concello, poderá ampliarse o dito prazo de xustificación mediante 
Resolución de Presidencia. 
 

O importe dos pagos xustificados deberá acadar ao da subvención da 
deputación ou, no caso de que se tiveran outras subvencións, deberá acadar a suma 
da totalidade das subvencións. O concello queda obrigado a facilitar canta 
información lle sexa requirida pola deputación. No caso de que o importe dos pagos 
xustificados sexa inferior ao importe da achega da deputación transferida ao concello, 
iniciarase un procedemento de reintegro da cantidade que corresponda. 
 
  No suposto de que o concello destinara parte da achega provincial á 
amortización anticipada da súa débeda financeira, a deputación, logo de ver o informe 
da intervención ou secretaría-intervención do concello segundo o modelo que figura 



como anexo IV, no que se indiquen os datos da débeda que se desexa amortizar 
anticipadamente, detallando o seu importe actual, o importe que se vai amortizar 
anticipadamente con cargo a este plan e o importe de débeda que quedará pendente 
tras esta amortización anticipada, transferirá ao concello nun ou dous pagos e con 
carácter de prepagable, o importe da cantidade aplicada a esta finalidade. 
  

Unha vez feita a amortización da débeda, os concellos deberán presentar 
telematicamente na deputación, ata o 31 de marzo de 2016, un informe xustificativo 
asinado pola intervención ou secretaría-intervención do concello segundo o modelo 
que figura como anexo V, no que se detallen os datos da débeda amortizada 
anticipadamente coa achega provincial. Excepcionalmente, e a solicitude do concello, 
poderá ampliarse o dito prazo de xustificación mediante Resolución de Presidencia. 
 
 No suposto de que o concello non presente a documentación xustificativa no 
prazo sinalado, seguirase o procedemento previsto no artigo 70.3 do Real decreto 
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 
  
10 .- INTERPRETACIÓN 

A interpretación e a resolución das dúbidas que puidesen xurdir serán resoltas 
polo presidente da Deputación, previo informe da secretaría e da intervención. 
 
 Para o non disposto expresamente nas presentes bases, aplicarase 
supletoriamente o establecido na Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de 
subvencións. 



A N E X O    I 

 
CERTIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE 

COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
POS  2015 

 

D. / Dna.   

secretario/a do Concello de   

 
 C E R T I F I C A : Que o Pleno municipal deste Concello na sesión realizada 
o día __/__/2014, adoptou o seguinte acordo: 
 
1.- “Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2015, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen as obras e subministracións que o Concello ten previsto 
realizar, ou a dedicación ao financiamento dos gastos correntes do exercicio 2015 ou 
a amortización anticipada da débeda,  e de acordo co financiamento que se indica: 
 
A ) Realización de obras e subministracións: 
 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Presuposto 
total 

        

        

        

        

        

       SUBTOTAL OBRAS / SUBMINISTRACIÓNS       

 

Aprobar os proxectos das obras ou pregos das subministracións incluídos na 
anualidade 2015 e que se relacionan nesta táboa. 
 
B ) Financiamento de gastos correntes ou amortización de débeda: 
           

 Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes   

Achega provincial aplicada á amortización anticipada de débeda  

SUBTOTAL GASTO CORRENTE E AMORTIZACIÓN DÉBEDA  

 
C ) Resumo: 
 

Denominación da obra Deputación Concello Presuposto 
total 

SUBTOTAL OBRAS /SUBMINISTRACIÓNS 
 

      

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES E 
 AMORTIZACIÓN DE DÉBEDA 

      

 
T O T A L 

      



 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2015 no que se inclúen as obras ou 
subministracións que a continuación se indican e aprobar os correspondentes 
proxectos ou pregos de prescricións: 
 

Denominación da obra ou subministración Presuposto 

    

    

TOTAIS   

            
 

3.- Declarar que o Concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes 
para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
 
4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2015 os fondos 
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 
2015 se a houbera. 
 
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se 
entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. 
 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de que 
existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa 
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma 
total non supera o 100% do seu importe.  
 
7.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 
 
8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.” 
 
 
  
 E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e 
prace do alcalde, en  
   ______________________,  o día ___ de _____________ do ano dous mil catorce 
 
 
 V. pr. 
        O alcalde 



 

 

ANEXO II 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello de  
previsión de gastos correntes  2015 

 
 

CONCELLO DE   

 

SERVIZO 
MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 

7/1985 de 
bases de 

réxime local 

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE 
GASTOS 

PRESUPOSTO 
2015 
(A) 

ESTIMACIÓN 
DOUTRAS 
ACHEGAS 

PÚLICAS OU 
PRIVADAS 

PRESUPOSTO 2015  
 (B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO QUE HA 

FINANCIAR O 
CONCELLO 2015 

(A-B) 

 
 
 
 
Subministración 
de auga potable 
 
 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

-Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Rede de 
sumidoiros 
 
 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

- Xuros s de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Limpeza viaria 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

- Xuros s de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

                                                                           
 
 
                                            (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 
 
 
 



ANEXO II 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello de  
previsión de gastos correntes 2015 

 
 

CONCELLO DE   

 

SERVIZO 
MUNICIPAL 
DO ARTIGO 

26 LEI 7/1985 
de bases de 
réxime local 

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE 
GASTOS 

PRESUPOSTO  
2015 
(A) 

ESTIMACIÓN 
DOUTRAS 
ACHEGAS 

PÚLICAS OU 
PRIVADAS 

PRESUPOSTO 
 2015   

(B) 

ESTIMACIÓN 
DO GASTO QUE 
HA FINANCIAR 
O CONCELLO 

2015 
(A-B) 

 
 
 
 
Recollida 
domiciliaria de 
lixo 
 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Alumeado 
público 
 
 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Mantemento 
dos accesos 
aos núcleos 
de poboación 

- Persoal total e directamente adscrito    

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais ou 
outros 

   

SUBTOTAL    

 
                                            (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 
 



 

ANEXO II 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello de 
previsión de gastos correntes  2015 

 
 

CONCELLO DE   

 
 

SERVIZO 
MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 
7/1985 de bases 
de réxime local 

NATUREZA DO GASTO PREVISIÓN DE 
GASTOS 

PRESUPOSTO 
2015 
(A) 

ESTIMACIÓN DE 
OUTRAS 

ACHEGAS 
PÚLICAS OU 
PRIVADAS 

PRESUPOSTO 
2015 
  (B) 

ESTIMACIÓN DO 
GASTO QUE HA 

FINANCIAR O 
CONCELLO 

 2015 
(A-B) 

 
 
 
 
Mantemento de 
parques públicos 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

-Xuros  de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Outros 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Outros 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

T   O   T   A   L      

 
                                    
 

         (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 



 

ANEXO III 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL  

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello 
 xustificativo dos pagos de gastos correntes  realizados no 2015 

 
   

CONCELLO DE   

 

SERVIZO 
MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 

7/1985 de 
bases de 

réxime local 

NATUREZA DO GASTO PAGOS 
REALIZADOS 

2015 
(A) 

DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

POR 
SUBVENCIÓNS 

FINALISTAS  2015  
(B) 

GASTO REALMENTE 
ASUMIDO POLO 

CONCELLO  
2015  
 (A-B) 

 
 
 
 
Subministración 
de auga potable 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Rede de 
sumidoiros 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Limpeza viaria 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

       
 
 (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL  

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello 
 xustificativo dos pagos de gastos correntes realizados no 2015 

 
 

 CONCELLO DE   

                                                                       

SERVIZO 
MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 
7/1985 de bases 
de réxime local 

NATUREZA DO GASTO PAGOS 
REALIZADOS 

2015 
 (A) 

DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

POR 
SUBVENCIÓNS 

FINALISTAS  2015   
(B) 

GASTO 
REALMENTE 

ASUMIDO POLO 
CONCELLO 2015        

(A-B) 

 
 
 
 
Recollida 
domiciliaria de lixo 
 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Alumeado público 
 
 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
Mantemento dos 
accesos aos 
núcleos de 
poboación 

- Persoal total e directamente 
adscrito 

   

-Bens e servizos correntes    

- Xuros de préstamos asociados 
directamente ao servizo 

   

-Achegas a entes supramunicipais 
ou outros 

   

SUBTOTAL    

 
 
 
 (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 



 
 

ANEXO III 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL  

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello 
 xustificativo dos pagos de gastos correntes realizados no 2015 

 
  

CONCELLO DE   

 

SERVIZO 
MUNICIPAL DO 
ARTIGO 26 LEI 

7/1985 de bases de 
réxime local 

NATUREZA DO GASTO PAGOS 
REALIZADOS 

2015 
 (A) 

DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

POR 
SUBVENCIÓNS 

FINALISTAS  2015   
 (B) 

GASTO 
REALMENTE 

ASUMIDO POLO 
CONCELLO 2015        

(A-B) 

 
 
 
 
Mantemento de 
parques públicos 
 
 
 

- Persoal total e directamente 
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 (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 
 
 



ANEXO IV 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello de  
previsión de amortización de débeda  2015 

 
 

CONCELLO DE   

 
                                                                           
 

IMPORTE  
 DÉBEDA ACTUAL 

IMPORTE A AMORTIZAR 
ANTICIPADAMENTE 

DÉBEDA PENDENTE DESPOIS DA 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA 

 
 
 

  

 
                                    
 

         (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 

 



 

ANEXO V 

 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL  

 POS 2015 

Informe da intervención ou secretaría-intervención do concello 
 xustificativo da amortización anticipada de débeda realizada no 2015 

 
   

CONCELLO DE   

 
 

IMPORTE  
 DÉBEDA ACTUAL 

IMPORTE AMORTIZADO 
ANTICIPADAMENTE 

DEBEDA PENDENTE DESPOIS DA 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA 

 
 
 

  

 
 
 (Lugar, data e nome da persoa que asina o documento) 
 



 
21.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CABANAS PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “REFORMA DE VESTIARIOS NO POLIDEPORTIVO SITUADO EN SAN 
MARTÍN DO PORTO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Cabanas 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Cabanas 

DENOMINACIÓN DA OBRA Reforma de vestiarios en polideportivo situado 

en San Martín do Porto 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 42.903,50 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 42.903,50 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 

FINANCIAMENTO 

100,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/342A/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CABANAS PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“REFORMA DE VESTIARIOS EN POLIDEPORTIVO SITUADO EN SAN MARTÍN 
DO PORTO” 
 
A Coruña,  
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 



E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Cabanas, Germán Castrillón 
Permuy 
 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 
 
MANIFESTAN 
 
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de Cabanas ambas as dúas 
partes 
 
ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Cabanas con CIF-P1501500A, para o 
financiamento da obra de “REFORMA DE VESTIARIOS EN POLIDEPORTIVO 
SITUADO EN SAN MARTÍN DO PORTO” tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro industrial  JUAN LEIRA GONZÁLEZ 

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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 29.796,17 

Gastos xerais (13%) 3.873,50 

Beneficio industrial (6%) 1.787,77 

IVE (21%) 7.446,06 

Orzamento de contrata 42.903,50 

 

 



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 42.903,50 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000 %.  A entidade beneficiaria emitiu informe responsable da 
Intervención municipal acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de 
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  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/342A/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 
 

 

 



V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 
 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

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

3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlles aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 
 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder. 
 

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 



IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o establecido 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 



4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
3.- Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 



variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN            O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                          CONCELLO DE CABANAS 
 
 
           Diego Calvo Pouso                     Germán Castrillón Permuy 



 
22.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: 
MONTEMEAO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 
 
2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Cedeira para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 
 

CONCELLO Cedeira 

DENOMINACIÓN DA OBRA Acondicionamento e mellora de camiños 
municipais: Montemeao 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 83.004,03 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 66.403,22 € 

ACHEGA DO CONCELLO 16.600,81 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/453D/76201    

 
Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS: MONTEMEAO” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Cedeira, Luís Rubido Ramonde 
Os comparecentes interveñen no uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

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

 
 



ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Cedeira con CIF-P1502200G, para o 
financiamento da obra de “ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS: MONTEMEAO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de 
execución redactado polo enxeñeiro de camiños MIGUEL NIETO MATAMOROS 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material         
57.645,69 

Gastos xerais (13%) 7.493,94 

Beneficio industrial (6%) 3.458,74 

IVE (21%) 14.405,66 

Orzamento de contrata 83.004,03 

 

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 66.403,22 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiado con cargo a recursos propios ou alleos 
acreditando a entidade beneficiaria que consignou o crédito adecuado e suficiente 
para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  



3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/453D/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 



adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  



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

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 



de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso prodúcese no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
3.- Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 



4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 



O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                    O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                CONCELLO DE CEDEIRA 
 
 
           Diego Calvo Pouso                                   Luís Rubido Ramonde 



 
23.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “CAPTACIÓN E ABASTECEMENTO EN SAN ANDRÉS DE TEIXIDO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 

2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Cedeira para 
financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

CONCELLO Cedeira 

DENOMINACIÓN DA OBRA Captación e abastecemento en Santo 
André de Teixido 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 144.174,67 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 115.339,74 € 

ACHEGA DO CONCELLO 28.834,93 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

80,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/161A/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA O FINANCIAMENTO DAS OBRAS 
“CAPTACIÓN E ABASTECEMENTO EN SAN ANDRÉS DE TEIXIDO” 

 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Cedeira, Luís Rubido Ramonde 
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 
 



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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Cedeira con CIF-P1502200G, para o 
financiamento da obra de “CAPTACIÓN E ABASTECEMENTO EN SAN ANDRÉS 
DE TEIXIDO” tal como aparece definida esta no proxecto técnico de execución 
redactado polo enxeñeiro de camiños  MIGUEL NIETO MATAMOROS 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material                  
100.128,25 

Gastos xerais (13%)  13.016,67 

Beneficio industrial (6%)    6.007,70 

IVE (21%) 25.022,05 

Orzamento de contrata 144.174,67 

 

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 115.339,74 €, o que representa unha 
porcentaxe de 80,00000%.  A contía restante, ata conseguir o importe total do 
orzamento de contrata, está financiado con cargo a recursos propios ou alleos 



acreditando a entidade beneficiaria que consignou o crédito adecuado e suficiente 
para imputar a totalidade do gasto imputable á entidade 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  80,00000%, 
da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación Provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,   tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/161A/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

 



VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 



documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 
1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 



pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 



3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentou a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  



E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                         O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                         CONCELLO DE CEDEIRA 
 
 

                          Diego Calvo Pouso                               Luís Rubido Ramonde 



 
24.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑOS PÚBLICOS EN 
SERGUDE E LIMIÑOA”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 

2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ponteceso 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

CONCELLO Ponteceso 

DENOMINACIÓN DA OBRA “Rehabilitación superficial de camiños 
públicos en Sergude e Limiñoa 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 54.691,32 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 54.691,32 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/454A/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

 
ANEXO 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑOS PÚBLICOS EN 
SERGUDE E LIMIÑOA” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ponteceso, José Luis Fondo 
Aguiar  



Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 
 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 

 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso con CIF-P1506900H, para o 
financiamento da obra de “REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑOS 
PÚBLICOS EN SERGUDE E LIMIÑOA” tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro técnico en Mecanización e 
Construcións Rurais  GONZALO LODEIRO PLANA 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 37.982,73 

Gastos xerais (13%) 4.937,75 

Beneficio industrial (6%) 2.278,96 

IVE (21%) 9.491,88 

Orzamento de contrata 54.691,32 

 



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 54.691,32  €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%.  A entidade beneficiaria emitiu informe responsable da 
Intervención municipal acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos, tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/454A/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 



unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 



queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente  no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN. 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

 



XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 
 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                    O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                     CONCELLO DE PONTECESO 
 
 
         Diego Calvo Pouso                                         José Luis Fondo Aguiar 
 



 
25.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS PÚBLICOS NA CALLE E 
PARDIÑAS”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 

2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ponteceso 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

CONCELLO Ponteceso 

DENOMINACIÓN DA OBRA “Mellora de firme de camiños públicos na 
Calle e Pardiñas” 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 42.800,25 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 42.800,25 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/454A/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS PÚBLICOS NA CALLE  E 
PARDIÑAS” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ponteceso, José Luis Fondo 
Aguiar  
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 



 
MANIFESTAN 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 
 
1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso con CIF-P1506900H, para o 
financiamento da obra de “MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS PÚBLICOS NA 
CALLE E PARDIÑAS” tal como aparece definida a mesma no proxecto técnico de 
execución redactado polo enxeñeiro técnico en mecanización e construcións rurais  
GONZALO LODEIRO PLANA 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 29.724,46 

Gastos xerais (13%) 3.864,18 

Beneficio industrial (6%) 1.783,47 

IVE (21%) 7.428,14 

Orzamento de contrata 42.800,25 

 

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 42.800,25 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000%.  A entidade beneficiaria emitiu informe responsable da 



Intervención municipal acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,   tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/454A/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

 



VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 



documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  
 
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 



Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación. 

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN          O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                               CONCELLO DE PONTECESO 
 
 

                               Diego Calvo Pouso         José Luis Fondo Aguiar 
 



 
26.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “MANTEMENTO DE VÍAS PÚBLICAS NO TERMO MUNICIPAL DE 
PONTECESO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 

2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ponteceso 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

CONCELLO Ponteceso 

DENOMINACIÓN DA OBRA Mantemento de vías públicas no termo 
municipal de Ponteceso 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 34.651,94 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 34.651,94 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/453D/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “MANTEMENTO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO TERMO 
MUNICIPAL DE PONTECESO” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ponteceso, José Luis Fondo 
Aguiar  
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 



 
 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 

I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso con CIF-P1506900H, para o 
financiamento da obra de “MANTEMENTO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS 
NO TERMO MUNICIPAL DE PONTECESO” tal como aparece definida esta no 
proxecto técnico de execución redactado polo enxeñeiro técnico en mecanización e 
construcións rurais  GONZALO LODEIRO PLANA 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 24.065,52 

Gastos xerais (13%) 3.128,52 

Beneficio industrial (6%) 1.443,93 

IVE (21%) 6.013,97 

Orzamento de contrata 34.651,94 

 



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 34.651,94 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000 %.  A entidade beneficiaria emitiu informe responsable da 
Intervención municipal acreditando que a Entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos,    tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/453D/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 



unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 



queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 
documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento  á ENTIDADE  
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
Provincial determinarao esta de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co disposto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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, de 17 de novembro, ou na Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de 
sancións previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

 



XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE. 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  
E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                        O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA Coruña                                             CONCELLO DE PONTECESO 
 
 

                              Diego Calvo Pouso                                     José Luis Fondo Aguiar 



 
27.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS DE “RENOVACIÓN DE SINALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL EN 
PONTECESO E CORME-PORTO”. 
 
1.-Apreciar que neste suposto existen razóns de interese público, social, económico 
ou humanitario que dificultan a convocatoria pública da subvención, entendendo que 
con isto se considera levantado o reparo de Intervención a este expediente. 

2.-Aprobar a formalización dun convenio de colaboración co Concello de Ponteceso 
para financiar as obras incluídas no proxecto de execución cuxos datos se indican a 
continuación, e cuxo texto figura no anexo a este acordo: 

CONCELLO Ponteceso 

DENOMINACIÓN DA OBRA Renovación de sinalización vial horizontal 
en Ponteceso e Corme-Porto 

PRESUPOSTO DO PROXECTO 57.856,49 € 

ACHEGA DA DEPUTACIÓN 57.856,49 € 

ACHEGA DO CONCELLO 0,00 € 

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO 

100,00%   

PARTIDA PRESUPOSTARIA 0430/453D/76201    

 

Dado que a vixencia deste convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación 
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. 
 

ANEXO 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA O FINANCIAMENTO DAS 
OBRAS “RENOVACIÓN DE SINALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL EN 
PONTECESO E CORME-PORTO” 
 
A Coruña,  
 

REUNIDOS 
 
Dunha parte, o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo Pouso 
E doutra parte, o alcalde presidente do Concello de Ponteceso, José Luis Fondo 
Aguiar  
Os comparecentes interveñen en uso das facultades que, por razón dos seus cargos, 
lles están atribuídas 



 
 

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

ACORDAN 
 
Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme ás seguintes 
cláusulas: 
 
I.- OBXECTO 

1.- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a 
Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso con CIF-P1506900H, para o 
financiamento da obra de “RENOVACIÓN DE SINALIZACIÓN VIARIA HORIZONTAL 
EN PONTECESO E CORME-PORTO” tal como aparece definida esta no proxecto 
técnico de execución redactado polo enxeñeiro técnico en mecanización e 
construcións rurais  GONZALO LODEIRO PLANA 
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 devandito 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 123 do Texto 
refundido da lei de contratos do sector público e normativa de desenvolvemento, coa 
manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor ou fase 
susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Por tanto, unha vez finalizada 
e dentro do período de vixencia do convenio, a ENTIDADE BENEFICIARIA, 
comprométese a destinala 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, detállase na seguinte táboa: 

Orzamento execución material 40.180,91   

Gastos xerais (13%) 5.223,52 

Beneficio industrial (6%) 2.410,85 

IVE (21%) 10.041,21 

Orzamento de contrata 57.856,49 

 

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 57.856,49 €, o que representa unha 
porcentaxe de 100,00000 %.  A entidade beneficiaria emitiu informe responsable da 



Intervención municipal acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de 
financiamento 
 2.- No caso de que o gasto xustificado non alcanzase o importe total previsto na 
cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o  
100,00000%, da cantidade efectivamente xustificada.  
3.- A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato 
de execución das obras e, por tanto, non serán  subvencionables  os  gastos  de 
redacción  de proxectos, tributos  percibidos  pola obtención de licenzas, honorarios 
por dirección das obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc. 
Tampouco se financiarán os incrementos de gastos derivados de modificados, 
reformados ou liquidacións da obra. 
4.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación 
orzamentaria 0430/453D/76201 do orzamento provincial para o ano 2014, na que a 
Intervención provincial certificou que existe crédito suficiente e sobre a que se 
contabilizou a correspondente retención de crédito. Dado que a vixencia deste 
convenio se estende a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios  
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
5.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou 
axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma 
finalidade, sempre que o seu importe, xunto co da subvención provincial, non supere 
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado. 
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 a 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. 
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderán 
recoller o concepto de “melloras”. 
4.- No caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA tramite e aprobe algunha 
modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, 
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con 
este os informes emitidos e a certificación do correspondente acordo. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL 

1.- Durante a execución das obras e ata a finalización e recepción, a ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible polo menos a 
unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o 
anagrama da Deputación e o importe da subvención concedida. 
2.- Finalizada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe 
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego. 

 



VI.- XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL 

1.- Coa posibilidade prevista na Base 57ª das de execución do Orzamento para o ano 
2014, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de forma 
que se procederá a expedir un primeiro pago a favor da ENTIDADE BENEFICIARIA 
pola contía resultante de aplicar a devandita porcentaxe sobre o importe de 
adxudicación da obra, unha vez que se achegue ao expediente a seguinte 
documentación:  

- 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 comprobación de replanteo da obra, asinada polo seu director, polo 
contratista e, no seu caso, polo funcionario técnico designado pola Deputación. 

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

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

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

2.- Finalizada completamente a obra, procederase ao aboamento do 60 por cento 
restante, unha vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte 
documentación (en orixinal ou copia cotexada):  

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser 
dilixenciada polo técnico-director. Ao acto de recepción da obra poderá acudir un 
técnico designado pola Deputación. 

- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do 
recoñecemento da obrigación, expedida por órgano competente 

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

- Certificación do acordo de incorporación do ben ao inventario de bens da 
ENTIDADE BENEFICIARIA, facendo constar nos correspondentes asentos que o ben 
queda afectado á finalidade pública para a que foi concedida a subvención polo 
menos durante un prazo de cinco anos 

- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable 
3.- O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante o ingreso 
na conta da entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na 



documentación achegada. E se transcorresen máis de catro meses desde a idónea e 
correcta xustificación dos compromisos adquiridos sen que cobrase o importe que lle 
corresponda, a ENTIDADE BENEFICIARIA terá dereito ao aboamento dos xuros de 
mora, ao tipo de xuro legal que se perciba desde a finalización do prazo de catro 
meses ata o momento no que se faga efectivo o pago.  
4.- Deberá acreditar aboarlle aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo 
máximo dun mes desde a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago. 

VII.- TERMO PARA A FINALIZACIÓN DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

1.- As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas no 
proxecto técnico indicado na cláusula PRIMEIRA, deberán estar finalizadas e 
presentada a documentación xustificativa indicada na cláusula SEXTA 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 recibira 
xustificación ningunha, a  Unidade Xestora  remitirá   un   requirimento á ENTIDADE 
BENEFICIARIA para que se presente no prazo improrrogable de 15 DÍAS.  
A falta de xustificación da subvención neste prazo excepcional comportará a perda da 
subvención e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación 
aplicable respecto diso,  tal e como se indica na cláusula XIII.  
Aínda así, a presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á 
ENTIDADE BENEFICIARIA da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de 
subvencións e na Base 56.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, lle 
poida corresponder.  

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGACIÓNS 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 obrigacións tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade 
Autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña e coa Seguridade Social. A 
ENTIDADE BENEFICIARIA autoriza á Deputación para que obteña telematicamente 
os correspondentes certificados. 
2.- A acreditación do cumprimento das obrigacións tributarias coa Deputación 
provincial determinarao esta  de oficio. 

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS 

1.- A ENTIDADE BENEFICIARIA destinará os fondos recibidos ao pago dos 
xustificantes de gasto presentados. 
2.- Co fin de garantir un idóneo control da aplicación dos fondos, o pago 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.- Conforme co 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 ENTIDADE BENEFICIARIA poderá ser escollida 
pola Intervención provincial para a realización dun control financeiro sobre a 
subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade 
para a que foron concedidos, o correcto financiamento da actividade e o cumprimento 
de todas as demais obrigacións formais e materiais que lle impón o presente convenio 
de colaboración. 
2.- Simultaneamente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas de Galicia, a ENTIDADE BENEFICIARIA queda sometida aos 
procedementos de fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, 
no seu caso, segundo o 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 comportar a obrigación de reintegro parcial ou total dos fondos 
recibidos, así como ao pago dos xuros de mora que se perciban 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 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, de 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 previstos nas normas citadas e na Base 56ª das de Execución do 
Orzamento da Deputación. 
3.- De conformidade co disposto na Base 56.6 das de Execución do Orzamento da 
Deputación, se o atraso se produce no prazo de xustificación e non excede dun mes, 
a sanción prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 75,00€. Se excede dun mes e non chegase a tres, 
a sanción imporase no seu grao medio e será do 20 por 100 do importe da 
subvención outorgada co límite de 400,00€. E se a extemporaneidade da xustificación 
excede de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 por 
100 do importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900,00€. 
4.- Se o atraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que realizaron o 
obxecto do convenio, liquidarase 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.- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, 
e demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a 
identificación da ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do 
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa 
exclusiva finalidade prevista no devandito precepto. 
2.- Simultaneamente, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á 
Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro Público de 
axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia. 



3.- Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, a concesión da subvención á ENTIDADE BENEFICIARIA será publicada 
no BOP da Coruña e na páxina web dicoruna.es. 
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro 
de convenios que depende  da Deputación.  

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN 

1.- O presente convenio de colaboración terá efectos desde a súa sinatura e 
conservará a súa vixencia ata o 1 de novembro de 2015. Dado que a vixencia deste 
convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á 
existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios 
correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de estabilidade 
orzamentaria. 
2.- Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter finalizadas as 
obras e presentada a xustificación antes do citado prazo, deberá solicitar antes 
desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa 
de traballo asinado polo director da 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 anualmente a ampliación de prazo de execución, que en 
ningún caso poderá exceder do 1 de novembro de 2017, todo iso, igualmente 
condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios 
orzamentarios correspondentes e ao cumprimento dos obxectivos da Lei de 
estabilidade orzamentaria. De acordo co establecido na cláusula VII do presente 
convenio, unha vez finalizado o prazo de vixencia, ou no seu caso, o das prórrogas 
efectivamente solicitadas en prazo, sen que se presentara a xustificación, a unidade 
xestora requiriralle á entidade beneficiaria para que presente a documentación no 
prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no devandito prazo, o convenio 
quedará definitivamente extinguido e comportará a perda do dereito á cobranza 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, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio poderá 
ser obxecto de modificación. En ningún caso se poderá modificar o convenio 
variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario. 

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE 

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.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo 
a distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 
devandita xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como 
consecuencia do presente convenio. 
3.- Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión  
de data  



E en proba de conformidade, asinan en exemplar quintuplicado o presente convenio, 
no lugar e data indicados no encabezamento. 

 

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN                       O ALCALDE-PRESIDENTE DO 
PROVINCIAL DA CORUÑA                                      CONCELLO DE PONTECESO 
 
 

                               Diego Calvo Pouso                           José Luis Fondo Aguiar 
 

 



 

28.-INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUCIÓN PRESUPOSTARIA A 
31.07.2014 E PROXECCIÓN A 31.12.2014. 
 
Tomar coñecemento do informe sobre o estado de execución presupostaria a 

31/07/2014 e proxección a 31/12/2014. 



 
29.-ACEPTACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS TRIBUTARIAS DO 
CONCELLO DE ZAS. 
 

Aceptar a delegación das competencias en materia tributaria acordada polo Concello 
de Zas en relación coa seguinte materia: 

 Recadación en período executivo de tributos, prezos públicos e calquera outro 
ingreso de dereito público de carácter non periódico ou de periodicidade 
inferior ao ano. 

A delegación entrará en vigor unha vez sexan publicados no Boletín Oficial da 
Provincia o acordo de aceptación polo Pleno da Corporación provincial, e o seu 
exercicio levarase a cabo nos termos establecidos nas Bases para a prestación de 
servizos tributarios aos concellos da provincia, aprobadas ao efecto pola Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
 

 
 
 


