
DEPUTACIÓN PROVINCIAL

DA CORUÑA

Acta da sesión ORDINARIA
celebrada pola Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL

o  25 de MAIO de 2012
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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión plenaria ordinaria que terá 
lugar o venres, 25 de maio de 2012, ás DOCE HORAS.

ASUNTOS

*Declaración institucional

Actas

1.-Aprobar a acta da sesión anterior, nº 4/12, do 27 de abril.

2.-Toma de coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia,  da nº 6.501 á nº 
7.600, de 2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamento

3.-Aprobar  o  texto  do  convenio  de  colaboración  entre  a  Deputación  Provincial  da 
Coruña e a Universidade da Coruña, para o cofinanciamento do Máster en Estudos 
sobre a Unión Europea durante o ano académico 2011-2012.

4.-Aprobar os convenios-tipo de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e  concellos para o financiamento de obras, equipamentos, actividades e adquisición de 
inmobles.

5.- Aprobar os convenios-tipo de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña 
e entidades para o financiamento de obras, equipamentos, actividades e adquisición de 
inmobles.

6.-Aprobar  os  pregos-tipo  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  haberán  de 
rexer para contratar mediante procedemento aberto con único criterio de valoración, 
aberto con multiplicidade de criterios de valoración e procedemento negociado.

7.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da  Coruña  e  o  Concello  de  Ferrol  para  promover  os  gastos  correntes  do  Plan  de 
competitividade turística de Ferrol 2012.

8.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e a Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. para promover os gastos 
correntes do Plan de competitividade turística 2011.

9.-Formalización dun convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial 
da Coruña e a Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A., para promover os gastos de 
investimento do Plan de competitividade turística 2011.
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Comisión de Infraestruturas Viarias: Vías e Obras Provinciais

10-Ratificar  a  resolución da Presidencia  nº  7.739 do 3 de maio de  2012 relativa á 
modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
Coruña e a Axencia Galega de Infraestruturas (Xunta de Galicia) para levar a cabo o 
acondicionamento da conexión das estradas AC-552, AC-551 e DP-0509 aprobado polo 
Pleno na sesión do 24 de febreiro de 2012.

11.-Aprobar  o  Plan  de  vías  provinciais  2012:  primeira  fase,  integrado  pola  obra: 
rectificación  do  camiño  ao  depósito  de  auga  do  Polígono  de  Sabón  por 
desprendementos.

Comisión de Promoción Económica, Emprego, Medio Ambiente e Turismo

12.-Aprobar a 3ª  fase da anualidade 2010-2011 do Programa de modernización dos 
mercados locais.

Comisión de Economía, Facenda e Especial de Contas

13.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Curtis.

14.-Aceptar a ampliación das delegacións de competencias tributarias do Concello de 
Monfero  en  materia  de  xestión,  inspección  e  recadación  da  taxa  pola  utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das vías 
públicas.

15.-Informe sobre o estado de tramitación das facturas recibidas correspondentes ao 
primeiro  trimestre  de  2012,  en  aplicación  do  establecido  na  Lei  15/2010,  de 
modificación  da  Lei  3/2004,  pola  que  se  establecen  medidas  de  loita  contra  a 
morosidade nas operacións comerciais (BOE nº 163, de 6 xullo de 2010).

16.-Informe complementario aos informes trimestrais emitidos en 2011, con motivo da 
entrada  en  vigor  da  Lei  15/2010,  de  medidas  contra  a  morosidade  nas  operacións 
comerciais.

17.-Informe  correspondente  ao  primeiro  trimestre  do  2012  do  cumprimento  pola 
Fundación axencia enerxética provincial da Coruña (FAEPAC) do artigo catro da Lei 
15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, de loita 
contra a morosidade das operacións comerciais.

18.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº 3/2012.
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19.-Acordo en materia de xestión presupostaria.

20.-Reintegro das liquidacións definitivas da Participación de Tributos do Estado dos 
anos 2008 e 2009

Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos

21.-Aprobar  a  4ª  fase  da  anualidade  2012  do  proxecto  Mandeo  cofinanciado  con 
Fondos Feder.

22.-Aprobar a modificación do proxecto da obra “Pavimentación Tras do Río, Lameira, 
Campanario e Ou.” do Concello de Fene, incluída no Plan provincial de cooperación ás 
obras e servizos de competencia municipal  e da rede viaria local (POS-RVL) 2008. 
Código: 08.2100.0128.0.

23.-Aprobar o proxecto reformado da obra “Saneamento nas Travesas” do Concello de 
Monfero,  incluída  no  Plan  de  cooperación  cos  concellos  (PCC)  2008.  Código: 
08.3300.0032.0.

24.-Aprobar  o  proxecto  reformado  da  obra  “Abastecemento  en  Marcelle,  Maio 
Pequeno,  Logrosa”  do  Concello  de  Negreira,  incluída  no  Plan  de  cooperación  cos 
concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 2011. Código: 11.3300.0219.0.

Comisión de Benestar Social, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización 
Lingüística

25.-Sinatura do convenio entre o IMSERSO e a FEMP para o desenvolvemento do 
Programa de Teleasistencia Provincial durante o ano 2012 e aprobación das bases do 
programa.

ACTUACION DE CONTROL
MOCIÓNS
Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación de Emesa Trefilería, S.A.
ROGOS E PREGUNTAS
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DEPUTACIÓN    PROVINCIAL

DA CORUÑA

SESIÓN  ORDINARIA  DA  EXCMA.  CORPORACIÓN  PROVINCIAL  EN 
PLENO DO 25 DE MAIO DE 2012

No salón de sesións do pazo provincial da Coruña, o día 25 de maio de 2012, reuniuse a 
Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.

CONCORRENTES

PRESIDE O ILMO. SR.:

DON DIEGO CALVO POUSO PP

ASISTEN OS SRES. DEPUTADOS SEGUINTES:

DON  SANTIAGO VICENTE AMOR BARREIRO PP
DON  JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ PP
DON  ANTONIO CAÑÁS VARELA PP
DONA  MARÍA DOLORES FARALDO BOTANA PP
DON JESÚS SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA PSOE
DON  JOSÉ SANTIAGO FREIRE ABEIJÓN PP
DONA  MARÍA BEGOÑA FREIRE VÁZQUEZ PP
DONA  MARÍA MONTSERRAT GARCÍA CHAVARRÍA PSOE
DONA  MARÍA DEL CARMEN HERVADA ECHEVARRÍA PP
DON  MARIANO IGLESIAS CASTRO PSOE
DON  JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO PSOE
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO PSOE
DON  CÉSAR LONGO QUEIJO PSOE
DONA  MARÍA  PADÍN FERNÁNDEZ PP
DON  ANTONIO PEREIRO LIÑARES PP
DON  XOSÉ LOIS PIÑEIRO GARCÍA BNG
DON  XOSÉ REGUEIRA VARELA BNG
DON  MANUEL RIVAS CARIDAD PP
DONA  ZAIRA RODRÍGUEZ PÉREZ PP
DONA  MATILDE BEGOÑA RODRÍGUEZ RUMBO PSOE
DON  MANUEL SANTOS RUIZ RIVAS PP
DON  MIGUEL DE SANTIAGO BOULLÓN PP
DONA SILVIA SEIXAS NAIA BNG
DON  XESÚS MANUEL SOTO VIVERO BNG
DON  MANUEL TABOADA VIGO PP
DONA  AMANCIA TRILLO LAGO PSOE
DONA  MARÍA DEL CARMEN VARELA CORBELLE PSOE
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DON  JOSÉ ALBINO VÁZQUEZ ALDREY PP
DON  PERFECTO VÁZQUEZ LEMA PP

O Sr. Amor Barreiro incorpórase na sesión na actuación de control.

Actúa como secretario,  don José Luis  Almau Supervía,  secretario xeral da 
Corporación, e está presente o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera.

Aberto  o  acto  ás  doce  horas  e  dez  minutos,  o  Sr.  secretario  le  os  asuntos 
incluídos na orde do día, en relación aos cales, por unanimidade, excepto nos casos en 
que se indique, adoptáronse os seguintes acordos:

Sr. presidente

Se lles parece, e creo que por acordo, antes de comezar coa orde do día, coa 
orde ordinaria do día, e creo que tras un acordo entre os distintos portavoces, damos 
lectura a un manifesto que aprobaremos por unanimidade, pero que leva a sinatura dos 
tres grupos con representación na cámara.

Sr. secretario

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Os  tres  grupos  que  forman  a  Corporación  da  Deputación  Provincial  da  Coruña 
presentan o seguinte MANIFESTO sobre o MANTEMENTO DA ACTIVIDADE E O 
EMPREGO EN EMESA TREFILERÍA, S.A.

Exposición de motivos

Elaborados  Metálicos  S.A.  (EMESA)  comezou  a  súa  actividade  en  1959,  cunha 
vinculación  permanente  coa  comarca  da  Coruña.  En  1983,  Emesa-Trefilería  S.A. 
independizouse de Emesa,  especializándose na  fabricación exclusiva de  aceiro  para 
pretensado e postensado, momento en que se trasladou á súa actual sede no Polígono de 
Sabón (Arteixo).

No  ano  2004,  comeza  a  actual  etapa  da  planta,  cando  é  adquirida  pola  Compañía 
Previdente, Sociedade de Controle de Participaçoes Financeiras SA, que constitúe así 
un  importante  grupo  de  empresas  de  trefilería.  Desde  entón,  a  propietaria  tomou 
decisións empresariais con serios efectos sobre o nivel de emprego e produción das 
factorías coruñesas, como desprazar progresivamente a carga de traballo cara a Oporto.

A pesar  diso,  atopámonos ante  a  única  empresa  galega  do sector,  cunha produción 
mensual  de  2.500  toneladas  de  arame  pretensado,  cordón  e  varillas,  viable 
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economicamente, xa que boa parte da súa produción destínase a exportación en Europa, 
Asia, África e América.

Isto é posible dada a calidade contrastada e mantida dunha produción elaborada con 
man de obra moi especializada e máis de cincuenta anos de referencias favorables en 
obras executadas con produtos desta fábrica. Esta produción podería alcanzar as 4.000 
toneladas mensuais en caso de recibir a materia prima suficiente por parte da matriz.

Ademais da viabilidade contrastada da empresa, e da especificidade da súa produción, 
posúe  un  persoal  de  71  traballadores,  cunha  media  de  corenta  anos,  nun  sector 
industrial que xera moita riqueza ao seu redor, e que non podemos deixar desamparada 
porque a cota de mercado que hoxe en día posúe Emesa-Trefilería S.A. podería non 
volver recuperarse. A esta situación podería ir asociada unha redución de persoal que 
deixe ao persoal sen o mínimo esixible para manter a viabilidade da planta, que, de 
manterse, pode supor nun futuro próximo a contratación de máis traballadores, xa que a 
capacidade de produción é tecnicamente ampliable.

Ante  todo  o  exposto,  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  acorda  facer  público  os 
seguintes acordos:

1.Instar ás administracións con competencias neste sector a apoiar o mantemento da 
actividade  produtiva  e  o  emprego  de  empresas  con  longa  vinculación  na  nosa 
comunidade,  que crearon emprego estable,  como é o caso de Emesa-Trefilería  SA, 
nestes momentos de especiais dificultades económicas e financeiras.

2.Solicitar ao Concello de Arteixo a non recualificación dos terreos onde se asenta a 
empresa.

1.-APROBAR A ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, Nº 4/12, DO 27 DE ABRIL.

Apróbase a acta da sesión anterior, nº 4/12, do 27 de abril.

2.-TOMA  DE  COÑECEMENTO  DAS  RESOLUCIÓNS  DITADAS  POLA 
PRESIDENCIA, DA Nº 6.501 Á Nº 7.600, DE 2012.

A Corporación toma coñecemento das resolucións ditadas pola Presidencia, da 
nº 6.501 á nº 7600, de 2012.

3.-APROBAR  O  TEXTO  DO  CONVENIO  DE COLABORACIÓN  ENTRE A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A  UNIVERSIDADE  DA 
CORUÑA,  PARA  O  COFINANCIAMENTO  DO  MÁSTER  EN  ESTUDOS 
SOBRE A UNIÓN EUROPEA DURANTE O ANO ACADÉMICO 2011-2012.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:
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“Considerando que  concorren  circunstancias  de  interese  provincial  que  xustifican  a 
excepcionalidade  para  formalizar  o  convenio  atendendo ao obxecto  e  finalidade  da 
actividade que se ha realizar procede:

1.APROBAR a formalización e o texto do CONVENIO  DE COLABORACIÓN 
ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE 
DA CORUÑA CO CIF: Q655005-J  para cofinanciar o MASTER EN ESTUDOS 
SOBRE A UNIÓN EUROPEA 2012-2012 cunha achega TOTAL da Deputación 
que ascende á cantidade de 44.232,24 € detállase como segue:

a. 7.500,00  € _   achega  para  o  cofinanciamento  do  programa  de 
conferencias e talleres que representa o 79,79% do seu orzamento, que 
ascende a 9.400,00 €, e que se destinarán aos gastos de desprazamento, 
axudas  de  custo  e  remuneracións  dos  especialistas  que  as  realicen 
durante o Máster en Estudos sobre a Unión Europea 2011-2012.

b. 17.952,00 € _ dotación para o "Programa de prácticas de formación no 
centro Europe Direct", que se realizarán no ano 2013, dos que 8.976,00 
serán para un bolseiro en prácticas anuais, e outros 8.976, 00 € para dous 
bolseiros en practicas semestrais (a razón de 4.488,00 € por bolseiro)

c. 828,24 € _ para os custos da Seguridade Social dos bolseiros 2012

d. 17.952,00 € _ dotación para a  "Ampliación do programa de bolsas" na 
área de xestión de proxectos, que se realizarán no ano 2012, en virtude 
do cal a Deputación poderá nomear ata dous bolseiros, por un período 
máximo de 12 mensualidades (a razón de 8.976,00 € por bolseiro)

2.Imputar o gasto ás seguintes partidas:

ANUALIDADE PARTIDA OBXECTO ACHEGA

2.012

0103/323A/45390 Achega  para  o  programa  de 
conferencias e talleres (79,79% do 
orzamento subvencionado)

7.500

0203/211B/16000 Custos Seguridade Social bolseiros 
2012 828,24

0103/491D/481 Ampliación do programa de bolsas

17.952

2.013 0103/491D/481 Programa  de  prácticas  de 
formación  no centro ED 17.952TOTAL 44.232,24”

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA 
CORUÑA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, PARA O COFINANCIAMENTO DO 
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MÁSTER  EN  ESTUDOS  SOBRE  A  UNIÓN  EUROPEA  DURANTE  O  ANO 
ACADÉMICO 2011-2012

A Coruña,  ........................ de ................... do dous mil doce

REUNIDOS

Dunha parte, D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña.
Doutra, D.  Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor magnifico da Universidade da Coruña (CIF 
Q6550005J).
Os dous actúan para e por conta das entidades que representan, no exercicio das funcións e  
poderes que legalmente posúen  e mutuamente se recoñecen

EXPOÑEN

O Instituto Universitario de Estudos Europeos “Salvador de Madariaga” (CIF Q6550005J), da 
Universidade da Coruña (IUEE, en adiante), ten como obxectivo favorecer a promoción e o  
desenvolvemento do coñecemento e da investigación científica sobre os aspectos máis útiles da 
realidade internacional e europea, así como o ensino dos estudos internacionais e europeos, en 
particular os relativos á Unión Europea.

Este centro docente e investigador obtivo da Unión Europea o recoñecemento de Centro de 
excelencia Jean Monnet “Institución e Dereito da UE” (número de referencia 2008-3191). Os 
Centros de excelencia artellan a realización de actividades docentes e de difusión científica e 
social de temas da Unión Europea, sendo un trazo distintivo da súa maneira de actuar a apertura 
a outras institucións. 

O IUEE colabora coa Facultade de Dereito  da Universidade da Coruña nas actividades  do 
“Máster en Dereito: Especialidade en Estudos da Unión Europea” que organiza a devandita 
facultade. A implantación deste posgrao, de carácter académico-investigador foi aprobada polo 
Decreto da Consellaría de Educación núm. 51/2006, do 23 de marzo (DOG núm. 61, do 28 de 
marzo).

O Centro Europe Direct, da Deputación Provincial da Coruña (Centro ED, en adiante), pola súa 
banda, é un enlace europeo de información cuxo obxectivo é pór a información comunitaria a 
disposición dos concellos da provincia e da cidadanía en xeral, coa fin de responder ás súas 
expectativas e achegalos á construción europea, así como facilitar o acceso dos concellos as  
diversas fontes de financiamento comunitarias.

Xa que a finalidade común das dúas institucións é a promoción do coñecemento dos temas 
comunitarios, considérase de especial interese colaborar para poder ofrecer a máis alta calidade  
docente  e  especialización  práctica  nesta  materia,  e  favorecer  a  integración  profesional  do 
alumnado do citado máster, polo que as dúas institucións acordan establecer un convenio de 
colaboración consistente,  por unha banda,  na organización e financiamento de conferencias 
e/ou obradoiros en colaboración co Centro de excelencia “Jean Monnet - Institucións e Dereito 
da  UE”,  da  UDC,  e  por  outra,  nun  programa  de  prácticas  de  formación  na  Deputación 
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Provincial  da  Coruña para  alumnos que superasen o “Máster  en Dereito:  Especialidade en 
Estudos da Unión Europea”.

Co obxectivo de desenvolver estes intereses compartidos, consideran conveniente formalizar o  
presente convenio con suxeición ás seguintes

CLÁUSULAS
I.OBXECTO

Os obxectivos do convenio son os seguintes:

* Reforzar a excelencia do labor docente e de difusión científica do Centro de excelencia “Jean  
Monnet  -  Institucións  de  Dereito  da  UE”,  coa  intervención  de  especialistas  de  recoñecida 
competencia  en  temas  técnicos,  prácticos  e  de  actualidade  sobre  o  proceso  de  integración 
europea.
*  Proporcionar  experiencia  práctica  a  alumnos  do  “Máster  en  Dereito:  Especialidade  en 
Estudos da Unión Europea”, edición 2011-2012, mediante a realización de prácticas no Centro 
Europe Direct, e en temas xurídicos e económicos europeos.
*  Permitir  á  Deputación  Provincial  da  Coruña  e  aos  concellos  da  provincia  contar  con 
especialistas en temas xurídicos e económicos europeos capacitados para a elaboración e a 
xestión de proxectos de axudas.
* Toda outra actuación complementaria das anteriores e aceptada como de interese mutuo polas 
dúas institucións.
Con tal finalidade, as dúas partes comprométense a levar a cabo as seguintes actividades:

A) CONFERENCIAS E/OU OBRADOIROS

A Deputación Provincial da Coruña concederá unha liña de axuda destinada ao financiamento 
de conferencias e/ou obradoiros.
A programación será  aprobada polo  IUEE “Salvador  de Madariaga”,  coa  conformidade  da 
Deputación da Coruña, e darase finalmente o seu traslado á coordinación do Máster en Dereito: 
Especialidade en Estudos da Unión Europea.
Nestas conferencias e/ou obradoiros intervirán profesores doutras universidades e profesionais 
de recoñecida competencia, tanto das distintas administracións públicas como de institucións 
privadas.
Estes especialistas terán a condición de “conferenciantes” e a súa intervención vincularase ás  
materias propias da Unión Europea.
As  conferencias  e/ou  obradoiros  desenvolveranse  no  marco  das  actividades  do  Centro  de 
excelencia “Jean Monnet - Institucións de Dereito da UE”.
Na publicidade destas conferencias/obradoiros figurarán, xunto cos logos da Universidade da 
Coruña, do Centro de excelencia “Jean Monnet” e do IUEE  “Salvador de Madariaga” o logo 
da Deputación Provincial da Coruña.

B) PROGRAMA DE BOLSAS EN PRÁCTICAS

Ofreceranse ata  un máximo de tres  bolsas  en prácticas  a  cada promoción de alumnos que  
superen o “Máster  en  Dereito:  Especialidade en  Estudos da Unión Europea”.  As  prácticas 
desenvolveranse no ano seguinte á finalización do Máster. Unha das bolsas será de duración 
anual, e as outras dúas de duración semestral, cunha dotación de 748,00 euros/mes cada unha.
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Os bolseiros en prácticas serán bolseiros da Deputación Provincial da Coruña. A Universidade 
da Coruña colaborará unicamente na súa selección.
Os bolseiros realizarán a súa actividade nos locais da Deputación Provincial da Coruña ou, se  
for o caso, nos concellos da provincia.
Os  bolseiros  realizarán  estudos  para  promover  a  elaboración  e  a  xestión  de  proxectos  de 
axudas.
A concesión das bolsas desenvolverase sobre a base das seguintes directrices:

Requisitos dos bolseiros
- Posuír  a nacionalidade española  ou a  nacionalidade dalgún país  membro da Unión 
Europea.
- Non  estar  separado  do  servizo  de  ningunha  administración  ou  institución  como 
consecuencia dun expediente disciplinario.
- Ter superado o “Máster en Dereito: Especialidade en Estudos da Unión Europea”.

Solicitudes
As persoas candidatas ás bolsas para a realización de prácticas de formación na Deputación  
Provincial da Coruña formularán as súas solicitudes no modelo normalizado que se facilitará no 
IUEE “Salvador de Madariaga”.
As solicitudes deberán estar acompañadas da seguinte documentación:

- Un currículo, acompañado de cantos documentos e certificacións poidan avalalo.
- Unha  declaración  xurada  na  que  o  alumno  se  compromete  a  renunciar,  se  for 
seleccionado, á percepción doutras remuneracións, bolsas ou axudas.
- Unha declaración xurada de non estar separado do servizo de ningunha administración 
ou institución pública como consecuencia de expediente disciplinario.
- Unha fotocopia do DNI/NIE ou do pasaporte.
- Certificación acreditativa de ter superado o Máster.

O  prazo  para  a  presentación  das  solicitudes  será  o  que  determine  o  IUEE  “Salvador  de 
Madariaga.

Selección
A selección  dos  candidatos  será  realizada  por  unha  comisión  formada  por  unha  persoa 
representante  da Deputación  Provincial  da  Coruña,  unha  persoa   representante  do  IUEE 
“Salvador de Madariaga” e unha persoa representante do “Máster en Dereito: Especialidade en 
Estudos da Unión Europea”.
Alén do exame da documentación presentada, esta comisión poderá convocar os solicitantes a 
unha entrevista persoal.
A comisión non valorará aqueles méritos alegados polas persoas candidatas nas súas solicitudes 
que non estean acreditados documentalmente.
A comisión  proporá  ao  presidente  da  Deputación  Provincial  da  Coruña  unha  relación  das 
persoas candidatas seleccionadas para o seu nomeamento, e engadirá as persoas suplentes que 
considere oportuno.
No caso de que algún dos bolseiros, por calquera motivo, non poida iniciar ou non queira seguir 
prestando a súa colaboración, ou se a Deputación Provincial da Coruña decidise resolver a  
concesión dalgunha bolsa, o bolseiro será substituído pola seguinte persoa candidata na listaxe 
ou ben se procederá a seleccionar un novo bolseiro no prazo máximo de dez días.
A solicitude das bolsas implica o coñecemento das súas bases e das súas condicións, que se  
recollen no presente convenio.  O incumprimento por parte do bolseiro dalgunha delas,  sen 
causa debidamente xustificada, suporá a perda da bolsa concedida e, se for o caso, o reintegro 
das cantidades que se percibisen.
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As bolsas teñen unha finalidade formativa.  A condición de bolseiro en ningún caso poderá 
considerarse ou dará lugar a relación laboral ou administrativa coa  Deputación Provincial da 
Coruña.

Obrigas dos bolseiros
Os  bolseiros  incorporaranse  ao  Centro  Europe Direct,  da  Deputación  da Coruña,  no  prazo 
establecido na notificación da adxudicación da bolsa. O bolseiro que non se incorpore no prazo 
establecido  perderá  os  dereitos  inherentes  á  bolsa,  agás  por  causa  xustificada  de  atraso 
apreciada polo presidente da Deputación Provincial da Coruña.
A duración máxima dunha das tres bolsas será de doce meses.  A duración máxima das outras 
dúas bolsas será de seis meses.
Os bolseiros realizarán a súa actividade nos locais da Deputación Provincial da Coruña ou, se  
for o caso, en concellos da provincia. A súa actividade de prácticas formativas será dirixida e  
supervisada polo Servizo de Planificación, Desenvolvemento Territorial e UE.
A Deputación Provincial da Coruña comprométese a facilitar os medios materiais, técnicos e 
humanos que sexan precisos para a adecuada realización da formación práctica.
No caso de que a Deputación Provincial da Coruña estime que un bolseiro non se adapta a ela 
ou  non  avanza  adecuadamente  no  proceso  de  prácticas  formativas,  comunicarao  ao  IUEE 
“Salvador de Madariaga” e poderá resolver en calquera momento a concesión da bolsa, após a 
audiencia do bolseiro.
Se un bolseiro non quixer seguir prestando a súa colaboración nas actividades que son obxecto 
da  bolsa,  deberá  comunicalo  mediante  un  escrito  motivado  e  dirixido  ao  presidente  da 
Deputación da Coruña, que deberá ser presentado no rexistro da citada institución cun prazo 
mínimo de vinte días antes da data en que desexar abandonar as súas actividades de formación  
e concluír a bolsa.
Ao remataren as bolsas, os bolseiros realizarán unha memoria detallada das actividades que 
desenvolveron,  que  serán  avaliadas  pola Deputación  Provincial  da  Coruña.  En  función  da 
avaliación, a citada institución expedirá o oportuno certificado acreditativo, que fará referencia 
ao presente convenio e indicará a actividade desenvolvida.

Seguro dos bolseiros
Sen prexuízo do establecido no Real  Decreto 1493/2011,  do 24 de outubro,  que regula os 
termos  e  condicións  da  inclusión  no  réxime  xeral  da  Seguridade  Social  das  persoas  que 
participen en programas de formación, que desenvolve a D.A 3ª da Lei 27/2011, do 1 de agosto,  
sobre  actualización,  adecuación  e  modernización  do  sistema  da  Seguridade  Social,  a 
Deputación Provincial da Coruña incluirá aos bolseiros no seguro colectivo de accidentes e de 
responsabilidade civil para que poidan estar cubertos durante o período completo de prácticas.

C) AMPLIACIÓN DO PROGRAMA DE BOLSAS

A Deputación  Provincial  da  Coruña  poderá  ampliar  o  programa  de  bolsas,  nas  mesmas 
condicións que as anteriores, mediante a concesión de ata dúas bolsas en prácticas máis, por un 
período máximo de 12 mensualidades e unha dotación económica de 748,00 euros/mes, a favor 
dos bolseiros do Máster de estudos sobre a Unión Europea, en función da valoración titorial do  
período de formación práctica realizado con anterioridade e co fin de que a completen na área  
de xestión de proxectos europeos.

II. ORZAMENTO SUBVENCIONADO DE GASTOS 
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O orzamento subvencionado está constituído polos gastos de desprazamento, axudas de custo e 
remuneracións  dos  especialistas  que  participen  nas  conferencias  e  obradoiros  sinalados  no 
apartado A) anteriormente citado, co seguinte detalle:

CONCEPTO IMPORTE
Remuneracións 7.000,00
Axudas de custo 900,00
Desprazamentos 1.500,00
TOTAL 9.400,00

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

A) CONFERENCIAS E/OU OBRADOIROS

1. A achega da Deputación Provincial da Coruña para o cofinanciamento das conferencias e/ou 
obradoiros será de 7.500,00 €, que supón o 79,79 % do custo da actividade prevista, 9.400,00 €,  
segundo o orzamento subvencionado indicado na cláusula II.

2. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe total disposto na cláusula segunda, a 
Deputación  só  achegará  o  importe  que  represente  o  79,79  %  da  cantidade  efectivamente  
xustificada.  Agora  ben,  se  a  cantidade  xustificada  resulta  inferior  ao  75  % do  orzamento 
establecido na cláusula segunda,  entenderase que a finalidade básica da subvención non se 
cumpriu e perderase o dereito ao seu cobramento.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
0103/323A/45390, do orzamento xeral para 2012, segundo se indica no apartado D).

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.

B) PROGRAMA DE   BOLSAS EN PRÁCTICAS  

1. A dotación para o programa de bolsas en prácticas no Centro Europe Direct (cláusula I.B)  
será de 17.952,00 €, dos que 8.976,00 € serán destinados a unha bolsa de prácticas anuais, e 
8.976,00 € para as prácticas semestrais (4.488,00 € para cada bolseiro).

2.  A Deputación  Provincial  da  Coruña  realizará  o  pagamento  directamente  a  cada  un  dos 
bolseiros baixo o concepto “Bolsa en prácticas na Deputación Provincial da Coruña”.

C) AMPLIACIÓN DO PROGRAMA DE BOLSAS
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A dotación económica da ampliación do programa de bolsas na área de xestión de proxectos  
europeos  (cláusula  I.C)  será  de  17.952,00  €,  que  comprende  o  nomeamento  de  ata  dous 
bolseiros máis, a razón de 8.976 por bolseiro, por un período de ata 12 mensualidades. 

D) IMPUTACIÓN ORZAMENTARIA

1. A imputación orzamentaria é a seguinte:
ANUALIDADE PARTIDA OBXECTO ACHEGA 

2012 0103/323A/45390 Achega para o Programa de 
conferencias/obradoiros do Máster UE 
(79,79 % do orzamento subvencionado)

7.500,00 €

0103/491D /481 Ampliación do programa de bolsas 2012-
2013

17.952,00 €

0203/211B/16000 Custos Seguridade Social bolseiros 2012 828,24 €
2013 0103/491D/481 Prácticas de formación no Centro  ED 2013 17.952,00 €

TOTAL 44.232,24 €

2.  Para  a  anualidade corrente  existe  crédito dabondo polos  importes  indicados,  tal  e  como 
consta  no  certificado  de  existencia  de  crédito  emitido  pola  Intervención  provincial.  Con 
respecto ás anualidades futuras, advírteselle á ENTIDADE BENEFICIARIA que o compromiso 
de gasto queda condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para a devandita anualidade 
e a que existe nel a dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto.

IV. CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN

1.  Corresponderalle  á  UDC  o  outorgamento  dos  contratos  de  subministración,  servizos  e 
asistencia para a completa realización da actividade programada.

2.  No procedemento de contratación,  a  UDC axustará  toda a  súa actuación ao disposto na 
lexislación de contratos do sector público.

V. PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL

1. A UDC fará constar de forma expresa o patrocinio da Deputación na documentación que 
derive da execución do Máster.

2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento 
desta obriga da ENTIDADE BENEFICIARIA.

VI. XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL

1. O pagamento da achega provincial realizarao a Deputación Provincial da Coruña a favor do  
IUEE  “Salvador  de  Madariaga”  (CIF  Q6550005J),  da  Universidade  da  Coruña,  na  conta 
0049/0007/23/2612071316 (Banco de Santander), baixo o concepto “Conferencias e obradoiros 
da Deputación provincial”, unha vez rematadas as conferencias e obradoiros aos que se refire o  
apartado  A)  da  cláusula  I,  e  despois  do  informe  favorable  do  servizo  de  Planificación,  
Desenvolvemento Territorial e Unión Europea e da Intervención Xeral ao respecto da seguinte  
documentación:
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a) Certificación clasificada dos gastos realizados, emitida polo órgano xestor competente da  
UDC, na 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 II.
b) Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo órgano 
competente.
c) Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o 
disposto na cláusula VIII.
d)  Declaración  doutras  axudas  ou  subvencións  solicitadas  ou  concedidas  para  a  mesma 
finalidade.
e) Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula V, mediante a presentación dos 
documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.

2. O aboamento da achega provincial materializarase mediante o ingreso na conta da entidade 
financeira indicada no apartado anterior e se transcorresen máis de catro meses desde a axeitada 
e  correcta  xustificación  dos  compromisos  adquiridos  sen  que  cobrase  o  importe  que  lle 
corresponda, a UDC terá dereito ao aboamento dos xuros de mora, ao tipo do 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 I, deberán estar rematadas polo menos TRES MESES antes do vencemento do período 
de vixencia do presente convenio establecido na cláusula XIII.

2. Unha vez rematadas as actividades, a UDC 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  recibise 
ningunha  xustificación,  a  Unidade  xestora  remitiralle  un  requirimento  á  UDC 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 previstas 
neste convenio e na lexislación aplicábel ao respecto. Aínda así, a presentación da xustificación 
neste prazo adicional non eximirá á UDC 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.

VIII.  CUMPRIMENTO  DAS  OBRIGAS  TRIBUTARIAS  E  COA  SEGURIDADE 
SOCIAL E A SÚA ACREDITACIÓN

1.  A UDC 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.
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2.  A  acreditación  do  cumprimento  das  devanditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante 
declaración  responsable  expedida  polo  órgano competente  ou  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes  certificados.  Coa  subscrición  do  presente  convenio,  a  UDC  autoriza  á  
Deputación para a obtención telemática das citadas certificacións.

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

IX. DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1. A UDC 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  imposíbel  a  utilización  dun  dos  medios 
anteriormente indicados.

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 UDC 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de 
Galicia,  a  UDC  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 establecidas 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 establecidos nas normas 
citadas e na Base 55ª das de Execución do Orzamento da Deputación.
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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 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 UDC 
serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos  
Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade establecida 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  establecido  no  artigo  18  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de 
subvencións, a concesión da subvención á UDC 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 estará vixente dende a súa sinatura, para o ano académico 2011-2012, 
ata o 31.12.2012, con efectos retroactivos dende o 1.09.2011, sen prexuízo de que o período de 
formación práctica dos bolseiros do Máster en estudos da UE 2011-2012 se realizarán no ano 
2013.

2. Logo da solicitude previa da UDC realizada, polo menos, dous meses antes da data indicada 
anteriormente, o convenio poderá ser prorrogado por acordo expreso de ambas as dúas partes 
tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e logo dos informes preceptivos da Unidade 
xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da  Intervención  da  
Deputación.
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3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
logo dos mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio poderá ser obxecto de 
modificación.

XIV. NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE

1, O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na 
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, do 18 de 
novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.

2. 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  establecida  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.

Faise  constar  que  este  convenio  foi  aprobado  por  acordo  do  Pleno  Corporativo  do   .......  
de ...................... do 2012.
E en proba de conformidade, as dúas partes asinan o presente convenio por cuadriplicado na 
data que se indica na cabeceira.

O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

O REITOR MAGNÍFICO DA 
UNIVERSIDADE DA  CORUÑA

Diego Calvo Pouso Xosé Luis Armesto Barbeito

4.-APROBAR  OS  CONVENIOS-TIPO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E   CONCELLOS  PARA  O 
FINANCIAMENTO  DE  OBRAS,  EQUIPAMENTOS,  ACTIVIDADES  E 
ADQUISICIÓN DE INMOBLES.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“APROBAR o  modelo  tipo  de  convenios,  que  a  continuación  se  detallan,  entre  a 
Deputación Provincial da Coruña e CONCELLOS:

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A EXCMA.  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL DA CORUÑA E  O  CONCELLO  DE  ..................  PARA O 
FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DA   OBRA   DE   ...............................”
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 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A EXCMA.  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  O  CONCELLO  DE 
___________________________PARA  O  FINANCIAMENTO/ 
ADQUISICIÓN  DA   SUBMINISTRACIÓN  ____________”  

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A EXCMA.  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE                PARA  O   
FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DE   ACTIVIDADES”  

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL DA CORUÑA  E  O CONCELLO DE.......................................... 
PARA O FINANCIAMENTO DE   ADQUISICIÓN DE INMOBLES  

Cuxo texto figura ANEXO” 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E  O  CONCELLO  DE  ..................  PARA O  FINANCIAMENTO  DA 
REALIZACIÓN DA OBRA DE ...............................

Na Coruña, o      de                        de          na sede da Deputación Provincial da Coruña

Reunidos

Dunha parte o Excmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial da Coruña, D. Diego Calvo 
Pouso

E doutra parte o Sr. ……………………., Alcalde Presidente do Concello de........................

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

M A N I F E S T A N

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

A C O R D A N

Formalizar o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme ás seguintes cláusulas:

I.- OBXECTO
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1- O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación 
da Coruña e o Concello de _____________ con CIF P-__________-G, para o financiamento da 
obra  de  “___________________.”,  tal  como aparece  definida  esta  no  proxecto  técnico  de 
execución  redactado  por  DON/DONA___________________  ,  (ARQUITECTO  / 
ENXEÑEIRO), colexiado/a nº

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 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 ( ou a fase nº___) 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  ENTIDADE  BENEFICIARIA,  comprométese  a  destinala  a  uso 
público para o que está prevista.

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, desagrégase co seguinte detalle:

P. E.M:___________________________________________________

GASTOS XERAIS__________________________________________

BENEFICIO INDUSTRIAL____________________________________

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO_______________________

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA_______________

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

1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na cláusula  
anterior, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha porcentaxe 
de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais ). 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 previsto na cláusula segunda, 
a Deputación só achegará o importe que represente o _______  (tanto por cento,  con dous  
decimais), da cantidade efectivamente xustificada. 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.
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3.  A Deputación  provincial  financiará  exclusivamente  os  gastos  derivados  do  contrato  de 
execución das obras e,  xa que logo,  non serán subvencionables os gastos de redacción de  
proxectos, tributos devengados pola obtención de licenzas, honorarios por dirección das obras,  
coordinación de seguridade e saúde,  control  de calidade, etc).  Tampouco se financiarán os 
incrementos de gasto derivados de modificados, reformados ou liquidacións da obra.

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.

( No caso de que a imputación do gasto teña carácter plurianual)

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo ás anualidades e aplicacións 
orzamentarias que se indican no seguinte cadro:

ANUALIDADE APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE

Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no 
certificado  de  existencia  de  crédito  emitido  pola  Intervención  provincial.  Con  respecto  ás 
anualidades futuras,  advírteselle á  ENTIDADE BENEFICIARIA de que o compromiso de 
gasto queda condicionado á  efectiva aprobación do orzamento   para o dito  ano e a que nel  
existe  dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar o gasto.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas,  
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o  
seu importe, 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 ao  que fai  referencia  a  cláusula 
primeira.
2.   No procedemento de contratación,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA axustará  toda a  súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
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 el os informes emitidos e a  
certificación do correspondente acordo
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V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL.
1.Durante  a  execución  das  obras  e  ata  o  seu  remate  e  recepción,  A  ENTIDADE 
BENEFICIARIA estará  obrigada  a  colocar  un  cartel  que  sexa  visible  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. 
(Se o importe da subvención non supera os 30.000 euros abondará con que se faga constar o  
financiamento provincial na documentación administrativa do expediente e na publicidade que  
se acorde facer da obra)
( E para subvencións por importe superior aos 60.000 euros).

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.
1. Coa posibilidade prevista na base 56ª das de execución do orzamento   para o ano 2012, ata o 
40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se procederá a  
expedir un primeiro pagamento a prol da ENTIDADE BENEFICIARIA pola contía resultante 
de aplicar a dita 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 polo funcionario técnico designado pola Deputación

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

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

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

 2. Rematada 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 compulsada):

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

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

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

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

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

22



 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da ENTIDADE 
BENEFICIARIA,  facendo  constar  nos  correspondentes  asentos  que  o  ben  queda 
afectado  á  finalidade  pública  para  a  que  foi  concedida  a  subvención  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 ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA  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 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.

4.Deberá acreditar terlles aboado aos  terceiros o importe xustificado do 40% no prazo máximo 
dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago

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, 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  obras,  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 a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación  da  subvención  neste  prazo  excepcional  dará  lugar  á  perda  da  subvencións  e 
demais responsabilidades previstas 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, poida corresponderlle.

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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos correspondentes 
certificados  ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os correspondentes 
certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.
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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 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, 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 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,  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 
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 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 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 €.
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5. 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. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais 
normativa  de  desenvolvemento,  os  datos  da  subvención  concedida  e  a  identificación  da 
ENTIDADE BENEFICIARIA serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que sexan 
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista 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  á  dita  data  e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano.
2.  Para o caso de que a ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter  rematadas as obras e 
presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa de traballo asinado polo 
director de obra, co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e  
suficiente  para  o  pago  do  segundo  prazo  pola  contía  do  60  % do  importe  correctamente 
xustificado. Acreditada esta circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada,  
que  en  ningún  caso  poderá  exceder  do  31  de  outubro  do  ano  seguinte.  Con  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 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 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 da  ENTIDADE BENEFICIARIA, respectivamente.
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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.  
4.  Faise  constar  que  o  presente  convenio  foi  aprobado  por  ___________________do  día 
___________________
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 
___________________________

Asdo.: DIEGO CALVO POUSO Asdo.: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA  CORUÑA  E  O  CONCELLO  DE  ___________________________PARA  O 
FINANCIAMENTO/ ADQUISICIÓN  DA SUBMINISTRACIÓN ____________

Na Coruña, o    de _____________de________  na sede da Deputación Provincial da Coruña

Reunidos

Dunha parte o Excmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial da Coruña, D. Diego Calvo 
Pouso 

E doutra parte o Sr. , Alcalde Presidente do Concello de 

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

M A N I F E S T A N

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

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 (DENOMINACIÓN DA ENTIDADE E NIF), para o financiamento da adquisición 
do ben moble que se describe de seguido:

DENOMINACIÓN: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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II.- ORZAMENTO PARA A ADQUISICIÓN.

Segundo o informe de valoración que achegou a ENTIDADE BENEFICIARIA, o orzamento 
máximo para a adquisición ascende a __________________ EUROS.

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

(Financiamento provincial)

1.  A Deputación da Coruña financiará  o orzamento de adquisición,  tal  como se  define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais ). 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  previsto  na  cláusula  
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o _______ (tanto por cento, con  
dous decimais), da cantidade efectivamente xustificada. 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. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da subministración e 
instalación do ben moble. 

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.

5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas,  
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o  
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe 
total do gasto efectivamente xustificado. 

6.  No  caso  de  que  a  concorrencia  de  axudas  ou  subvencións  supere  o  importe  do  gasto 
efectivamente xustificado,  minorarase  a achega provincial  no importe necesario para  darlle  
estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1.  Na  condición  de  adquirente,   corresponderalle  á  ENTIDADE  BENEFICIARIA  o 
outorgamento do  correspondente contrato de subministracións.

2. No  procedemento de contratación, a  ENTIDADE BENEFICIARIA  axustará toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL.
1. No contrato e nos anuncios de licitación para a adquisición do ben moble, farase constar o  
importe do financiamento provincial 
( E para subvencións por importe superior aos 60.000 euros).
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2. Adquirido o ben, a ENTIDADE BENEFICIARIA  deberá rotular o ben en lugar visible de 
xeito que se deixe constancia da data de adquisición e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego.

VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
Coa posibilidade prevista na base  56ª das de execución do orzamento   para o ano 2012, ata o  
40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagábel, 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 de adxudicación do contrato de subministracións, 
unha vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

 Certificación do acordo de adxudicación definitiva do contrato de subministracións, na 
que se fagan constar  polo menos os seguintes datos: 

o persoa adxudicataria, 
o importe do contrato 
o e prazo de execución.

 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 colocar un cartel que sexa visible 
no  que,  sen  prexuízo  doutras  indicacións,  figure  o  disposto  na  cláusula  V.-2   de 
publicidade.

Formalizado en documento público o contrato,  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 compulsada):

 Certificación acreditativa do pago do ben.

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

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

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

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na conta da 
entidade financeira indicada pola ENTIDADE BENEFICIARIA na documentación achegada. 
E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a adecuada 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 
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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 adquisición do ben 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  realizada  a  adquisición,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA deberá  presentar  a 
xustificación documental  á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES 
contado a partir da formalización do contrato 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 a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a  
presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  a  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, poida corresponderlle.

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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes certificados  ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA  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, 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 
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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 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,  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 
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 adquisición do moble 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 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  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 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
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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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano
2.Para  o  caso  de  que  a  ENTIDADE BENEFICIARIA non  poida  ter  adquirido  o  ben  e 
presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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  60  %  do  importe  correctamente  xustificado.  Acreditada  esta  circunstancia,  a  
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de 
outubro do ano seguinte. Con 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 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 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 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 Resolución da 
Presidencia numero  de_______do ___de__________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 ARES

Asdo.: Diego Calvo Pouso Asdo.:  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E O CONCELLO DE _________________________  PARA  O 
FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Na Coruña, o      de                        de          na sede da Deputación Provincial da Coruña

Reunidos
Dunha parte o Excmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial da Coruña, D. Diego Calvo 
Pouso
E doutra parte o Sr. _____________ , Alcalde Presidente do Concello de ______________

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

M A N I F E S T A N
Dado o interese  coincidente da Deputación e  do Concello de ___________ ambas as dúas 
partes

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  (DENOMINACIÓN  DA  ENTIDADE  E  NIF),  para  o  financiamento 
da____________________________________________
 (descrición  con  detalle  da  actividade  que  ha  realizar  directamente  o  beneficiario  da 
subvención).

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 ao seguinte orzamento:

CONCEPTO Nº UNIDADES PREZO
UNITARIO

IMPORTE

1.  Gastos de persoal    
2.  Arrendamentos, mantemento e 

conservación
   

3.  Material, subministracións e outros   TOTAL: 

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

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na 
cláusula primeira, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais). 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  _______  (tanto  por  cento,  con  dous  decimais),  da  
cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento 
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da actividade, está financiado con cargo a recursos    propios ou alleos) acreditando a entidade 
beneficiaria que ten consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do 
gasto imputable á entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto 
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e 
perderase o dereito ao seu cobro.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo  sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito
(Só para gastos plurianuais)

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo ás anualidades e aplicacións 
orzamentarias que se indican no seguinte cadro:

ANUALIDADE APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE
   
   

Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no 
certificado  de  existencia  de  crédito  emitido  pola  Intervención  provincial.  Con  respecto  ás 
anualidades futuras, advírteselle á  ENTIDADE BENEFICIARIA de que o compromiso de 
gasto queda condicionado á  efectiva aprobación do orzamento   para o dito  ano e a que nel  
existe  dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar o gasto.
(Outro financiamento alleo)
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.Corresponderalle  á  ENTIDADE  BENEFICIARIA o  outorgamento  dos  contratos  de 
subministro, servizos e asistencia para a completa realización da actividade programada.
2.No procedemento de contratación,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA axustará  toda a súa 
actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 
3.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 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 documentos que acrediten o cumprimento 
desta obriga da ENTIDADE BENEFICIARIA.
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VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
1 - Coa posibilidade prevista no disposto na base  56º das de execución do orzamento   para o  
ano 2012 ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagábel, 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 subvencionábel  
unha vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

 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.

 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 documentos que o acrediten.

 2 - Rematada completamente a realización da actividade, 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 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. 

 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 pago. Tamén se 
indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA.

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

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

 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
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correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA  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,  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 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,  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 
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 das actividades excede de tres meses, a sanción será dun 20 por 100 da subvención 
outorgada co límite de 150,00 €.
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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  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 
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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano
2.Para  o  caso  de  que  a  ENTIDADE  BENEFICIARIA non  poida  ter  rematadas  as 
ACTIVIDADES e presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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 60 % do importe  correctamente  xustificado.  Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31 de outubro do ano seguinte. Con 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 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 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 
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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  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                o  día  
_________de________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 

Asdo.: Diego Calvo Pouso Asdo.:  

CONVENIO DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA 
CORUÑA  E  O CONCELLO DE.......................................... PARA O FINANCIAMENTO DE 
ADQUISICIÓN DE INMOBLES.

Na Coruña o ___ de _________________de    dous mil  _______

D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

E doutra parte  o Sr......................, Alcalde-Presidente do Concello de …………………..

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

M A N I F E S T A N
Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de ____________________  
ambas as dúas partes

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 (DENOMINACIÓN DA ENTIDADE E NIF), para o financiamento da adquisición 
do ben inmoble que se describe de seguido:
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DENOMINACIÓN DO TERREO:______________________________________
SITUACIÓN E  LINDEIROS  (só  para  terreos  rústicos)  ______________________ 
REFERENCIA CATASTRAL: ____________________________________
INSCRICIÓN REXISTRAL: _______________________________________

 II.- ORZAMENTO PARA A ADQUISICIÓN.

Segundo o informe de valoración que achegou a ENTIDADE BENEFICIARIA, o orzamento 
máximo para a adquisición ascende a __________________ EUROS.

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

(Financiamento provincial)
1.  A  Deputación da Coruña financiará  o orzamento de adquisición,  tal  como se  define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de ___________________ , o que representa �  unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais, cun máximo do 80  
por  cento).  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  previsto  na  cláusula  
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o _______ (tanto por cento, con 
dous decimais), da cantidade efectivamente xustificada. 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. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da adquisición do 
ben inmoble e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos notariais, honorarios periciais 
nin rexistrais. 

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o  
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe 
total do gasto efectivamente xustificado. 
6.  No  caso  de  que  a  concorrencia  de  axudas  ou  subvencións  supere  o  importe  do  gasto 
efectivamente xustificado,  minorarase  a achega provincial  no importe necesario para  darlle  
estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .

1.  Na  súa  condición  de  adquirente,  corresponderalle  á  ENTIDADE  BENEFICIARIA  o 
outorgamento do   correspondente  contrato de compravenda.  Non se  poderá  contratar  a  dita 
adquisición  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 da adquisición supera os 18.000 euros, con carácter previo á contratación, A 
ENTIDADE  BENEFICIARIA  deberá  solicitar  polo  menos  tres  orzamentos  a  distintos 
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propietarios. 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.
 (E  se  a  dita  subvención  financia  máis  do  80  por  cento  do  gasto,  deberase  engadir  este 
apartado).
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.
(Se o importe do financiamento provincial supera os 30.000 euros)
1.  Na escritura de compravenda que se outorgue para a adquisición do ben inmoble, farase 
constar o importe do financiamento provincial 
( E para subvencións por importe superior aos 60.000 euros).
2. Adquirido o ben, a ENTIDADE BENEFICIARIA  deberá colocar unha placa en lugar visible  
na que se deixe constancia da data de adquisición e do financiamento provincial. O texto estará 
redactado en galego.

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

1. Coa posibilidade prevista no disposto na base  56º das de execución do orzamento   para o 
ano 2012, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagábel, 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 subvencionábel unha vez 
que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

§1 Certificación do acordo polo que se aproba a adquisición do ben inmoble, expedida polo 
órgano competente, acompañada da seguinte documentación:

A) Descrición física e xurídica do ben.
B) Identificación do titular ou titulares coa cota que lles corresponda a cada un 

deles
C) Valoración pericial.
D) Aceptación dos propietarios do valor que se lles asigne
E) Determinación da data para a elevación á escritura pública.

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

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

2.-  Adquirido o  ben,  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  
compulsada):

§1 Copia da escritura pública de adquisición.
§2 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da ENTIDADE 

BENEFICIARIA,  deixando  constancia  no  asento  de  inscrición  da  afectación  do  ben  á 
finalidade para a que foi concedida polo menos por un prazo de dez anos.

§3 Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o 
disposto na cláusula OITAVA.
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§4 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.

§5 Deberá cumprir a cláusula V.-2 relativa á publicidade, mediante a presentación de fotografía 
dilixenciada no reverso.

§6 Deberá  acreditar  o  pago efectivo  aos    terceiros  do  importe  aboado  co  primeiro  pago 
prepagable (40%).

§7 Deberá acreditar terlles aboado aos  terceiros o importe xustificado no prazo máximo dun 
mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago.

VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN  E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.

1. A adquisición do ben 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  realizada  a  adquisición,  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 a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a  
presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  á  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, poida corresponderlle.

 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE  BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
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correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.

1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA  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, 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 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,  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 
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 adquisición do inmoble 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 adquisición 
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 
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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 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 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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano
2.Para  o  caso  de  que  a  ENTIDADE  BENEFICIARIA non  poida  ter  ADQUIRIDO  O 
INMOBLE e presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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 60 % do importe  correctamente  xustificado.  Acreditada esta 
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá 
exceder do 31 de outubro do ano seguinte. Con 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 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 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 
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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   Resolución  de  Presidencia 
número________ do________de______________ de dous mil _______
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___________

  

Asdo.: DIEGO CALVO POUSO Asdo.:  

5.-  APROBAR  OS  CONVENIOS-TIPO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  ENTIDADES  PARA  O 
FINANCIAMENTO  DE  OBRAS,  EQUIPAMENTOS,  ACTIVIDADES  E 
ADQUISICIÓN DE INMOBLES.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“APROBAR o modelo  tipo  de  convenios,  que  a  continuación se  detallan,  entre  a 
Deputación Provincial da Coruña e ENTIDADES:

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL  DA  CORUÑA   E  A 
ENTIDADE__________________________________________________. 
PARA O FINANCIAMENTO DA_______________________ (OBRAS)”

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A 
ENTIDADE____________________________________________________ 
PARA  O  FINANCIAMENTO 
DA____________________________________(SUBMINISTRACIÓNS)”
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 CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A EXCMA.  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A  ENTIDADE  ___________________ 
_______  PARA  O  FINANCIAMENTO  DA  REALIZACIÓN 
DE_____________________ ACTIVIDADES

 “CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN   
PROVINCIAL  DA  CORUÑA   E   A  ENTIDADE____________________ 
PARA  O  FINANCIAMENTO/  ADQUISICIÓN  DE____________________ 
INMOBLES.”

Cuxo texto figura anexo”

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA 
CORUÑA  E  A ENTIDADE.................................................... PARA O FINANCIAMENTO 
DA............................................ (OBRAS)

Na Coruña o   

D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

D. ............................... presidente da ENTIDADE.....................

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

M A N I F E S T A N

Dado o interese coincidente da Deputación e da Entidade de  ambas as dúas partes

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  (DENOMINACIÓN  DA  ENTIDADE  E  NIF),  para  o  financiamento  da 
(DENOMINACIÓN  DA OBRA QUE  FIGURA  NO  PROXECTO  TÉCNICO),  tal  como 
aparece  definida  esta  no  proxecto  (básico  ou  de  execución),  redactado  por 
DON/DONA___________________  ,  (ARQUITECTO/ENXEÑEIRO),  colexiado/a 
nº____________  ,  que  foi  visado  polo  COLEXIO 
de___________________________________, con data do______________________.
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 preceptiva e 
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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 ( ou a fase nº___) 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  ENTIDADE  BENEFICIARIA,  comprométese  a  destinala  a  uso 
público para o que está prevista.

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, desagrégase co seguinte detalle:
P. E.M:___________________________
GASTOS XERAIS__________________
BENEFICIO INDUSTRIAL_________________________________
IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO_______________________
PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA_______________

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE .
(Financiamento provincial)
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na cláusula 

anterior,  cunha  achega  máxima  de  ___________________  €,  o  que  representa  unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais, cun máximo do  
80 por cento). 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  previsto na cláusula  
segunda, a Deputación só  achegará o importe que represente o _______ (tanto por cento,  
con dous decimais),  da cantidade efectivamente xustificada. 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. 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 
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.

(Só para gastos plurianuais) 
O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo ás anualidades e aplicacións 
 orzamentarias que se indican no seguinte cadro: 

ANUALIDADE APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE
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Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no 
certificado  de  existencia  de  crédito  emitido  pola  Intervención  provincial.  Con  respecto  ás 
anualidades futuras, advírteselle á  ENTIDADE BENEFICIARIA de  que o compromiso de 
gasto queda condicionado á  efectiva aprobación do orzamento   para o dito  ano e a que nel  
existe  dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar o gasto.
4. (Outro financiamento alleo)
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  ENTIDADE  BENEFICIARIA  o 
outorgamento do contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a 
cláusula primeira.

(Se o custo das obras supera  os 30.000 euros)
2. Con carácter previo á contratación, A ENTIDADE BENEFICIARIA 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.
(se o importe da subvención provincial supera os 60.000 euros)
3.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. 

( E se a dita subvención financia máis do 80 por cento do gasto).
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 el os informes emitidos e a 
certificación do correspondente acordo. 

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  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. 
( E para subvencións por importe superior aos 60.000 euros).
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  DA 
DEPUTACIÓN.

46



(Réxime xeral: subvención pospagable)
1. A achega da Deputación seralle aboada á  ENTIDADE BENEFICIARIA 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  ENTIDADE BENEFICIARIA 
deberá achegar a seguinte documentación (documentos orixinais ou, no seu caso, debidamente 
compulsados):

 Copia do contrato e do expediente de contratación (só para subvencións por importe  
superior aos 60.000 euros).

 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  aportar  acta  de  recepción  e  
acreditación,  no  seu  caso,  do  cumprimento  das  obrigas  de  publicidade  previstas  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.

(Réxime especial: subvención parcialmente prepagable).
Logo da sinatura deste convenio e acreditando previamente a constitución de fianza suficiente, 
poderase expedir por adiantado ata o 50 por 100 da subvención concedida. A fianza ou aval 
deberá cubrir o importe total da cantidade anticipada máis un vinte por cento en concepto de 
xuros moratorios. 
A ENTIDADE BENEFICIARIA 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 ENTIDADE BENEFICIARIA ten pendente 
de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade ou para 
outras finalidades e, tendo finalizado o prazo previsto, non se teña presentado a xustificación 
correspondente.
Para a recepción dos fondos anticipados,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA 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 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, deberán estar rematadas polo menos TRES MESES 
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antes  do vencemento do período de vixencia  do presente  convenio establecido na cláusula 
NOVENA. 
2.  Unha  vez  rematadas  as  obras,  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 NOVENA. 
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 falla de 
xustificación  da  subvención  neste  prazo  excepcional  dará  lugar  á  perda  da  subvencións  e 
demais responsabilidades previstas 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, poida corresponderlle.
 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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 de 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  ENTIDADE  BENEFICIARIA 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 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.
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X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de  
subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia,  a  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 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 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 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, 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 
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 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 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  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 
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 
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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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano.
2.Para o caso de que a  ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter rematadas as obras e 
presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  deberá solicitar antes desta data, a 
prórroga do prazo inicial, achegando coa solicitude un novo programa de traballo asinado polo 
director de Obra, 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  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 despois dos informes da unidade 
xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da  Intervención  da  
Deputación,  o convenio poderá ser obxecto de modificación.  En ningún caso,  se  poderá 
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario.

XIV.-  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 
PROVINCIAL DA CORUÑA

Asdo.: DIEGO CALVO  POUSO

 O PRESIDENTE DA

50



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E A ENTIDADE__________________________________________________________PARA 
O FINANCIAMENTO DA 
______________________________________(SUBMINISTRACIÓN)

Na Coruña o ____ de __________de 201___
    
D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

D. ............................... presidente da  ENTIDADE.....................

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

M A N I F E S T A N

Dado  o  interese  coincidente  da  Deputación  e  da  Entidade  de 
____________________________ambas as dúas partes

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 (DENOMINACIÓN DA ENTIDADE E NIF), para o financiamento da adquisición 
da/s subministración/s que se describe/n de seguido:

TIPO DE BEN Nº DE UNIDADES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
   

II.- ORZAMENTO DA SUBMINISTRACIÓN DO EQUIPAMENTO OU BEN
Segundo o presuposto que achega a ENTIDADE BENEFICIARIA, o orzamento máximo para 
a adquisición do equipamento ou ben  ascende a __________________ EUROS, co seguinte 
detalle:

Nº  UNIDADES PREZO UNITARIO
 
 
 

Base impoñible
 IVE (%)  
TOTAL  

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE .
(Financiamento provincial)
1.  A Deputación da Coruña financiará  o orzamento de adquisición,  tal  como se  define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais, cun máximo do 80  
por  cento).  A contía  restante,  ata  acadar  o  importe  total  do  orzamento  de  contrata,  está 
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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  previsto  na  cláusula  
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o _______ (tanto por cento, con  
dous decimais), da cantidade efectivamente xustificada. 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. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da adquisición do 
ben ou equipamento e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de transporte, nin os 
posibles honorarios derivados de informes periciais de valoración ou de carácter notarial ou 
rexistral. 

4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas,  
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o  
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe 
total do gasto efectivamente xustificado. 
6.  No  caso  de  que  a  concorrencia  de  axudas  ou  subvencións  supere  o  importe  do  gasto 
efectivamente xustificado,  minorarase  a achega provincial  no importe necesario para  darlle  
estrito cumprimento ao  apartado anterior.
 IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1.  Na  súa  condición  de  adquirente,  corresponderalle  á  ENTIDADE  BENEFICIARIA o 
outorgamento do correspondente  contrato  de  compravenda.  Non se  poderá  contratar  a  dita 
adquisición 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 da adquisición 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.
 (E  se  a  dita  subvención  financia  máis  do  80  por  cento  do  gasto,  deberase  engadir  este  
apartado).
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.
(Se o importe do financiamento provincial supera os 30.000 euros)
1.  Nos  acordos que se  tomen para  a  adquisición do ben  ou  equipamento farase  constar  o 
importe do financiamento provincial.  
2. Adquirido o ben ou equipamento, a ENTIDADE BENEFICIARIA  deberá colocar un cartel 
no taboleiro de anuncios do local social ou en calquera outro lugar visible  no que figure o 
anagrama provincial e no que  se deixe constancia da data de adquisición 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  ENTIDADE BENEFICIARIA  unha vez que se 
presenten na Deputación os seguintes documentos:
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 Certificación do acordo polo que se  aproba a  adquisición do ben ou equipamento, 
expedida polo órgano competente.

 Copia do contrato formalizado, do albará de entrega e da factura. Sobre o orixinal deste 
documento  deberase  estender  unha  dilixencia  na  que  se  faga  constar  que  esta  foi 
presentada como xustificante de gasto para obter unha subvención provincial.

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da ENTIDADE 
BENEFICIARIA e  acreditación,  no  seu caso,  da  inscrición a  prol  da  entidade  no 
rexistro  público  correspondente,  deixando  constancia  no  asento  de  inscrición  da 
afectación do ben á finalidade para a que foi concedida polo menos por un prazo de 
cinco anos.

 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.

 A ENTIDADE BENEFICIARIA estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible 
no  que,  sen  prexuízo  doutras  indicacións,  figure  o  disposto  na  cláusula  V.2  de 
publicidade.

VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN  E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. A adquisición do ben ou equipamento 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  realizada  a  adquisición,  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 NOVENA. 
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 falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a  
presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  á  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, poida corresponderlle.
 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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.
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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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes certificados ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.

1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA 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,  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 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,  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 
e na base  55ª das de execución do orzamento   da Deputación.
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3. De conformidade co disposto na base  55.6 das de execución do orzamento   da Deputación, 
o atraso  na adquisición do ben ou equipamento  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 adquisición 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  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 
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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano.
2.Para  o  caso  de  que  a  ENTIDADE BENEFICIARIA non  poida  ter  adquirido  o  ben  e 
presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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  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 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 despois dos informes da unidade 
xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da  Intervención  da  
Deputación,  o convenio poderá ser obxecto de modificación.  En ningún caso,  se  poderá 
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario.
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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   ________________ 
núm._____do______de ___________de 201_
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 

  

Asdo.: Diego Calvo Pouso Asdo.:  

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA  CORUÑA  E  A  ENTIDADE  ___________________  _______  PARA  O 
FINANCIAMENTO DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Na Coruña, o      de                        de          na sede da Deputación Provincial da Coruña

Reunidos
D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

D. ............................... presidente da  ENTIDADE.....................

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

M A N I F E S T A N
Dado  o  interese  coincidente  da  Deputación  e  da  Entidade  de 
____________________________ambas as dúas partes

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  (DENOMINACIÓN  DA  ENTIDADE  E  NIF),  para  o  financiamento 
da____________________________________________
 (descrición  con  detalle  da  actividade  que  ha  realizar  directamente  o  beneficiario  da 
subvención).
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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 ao seguinte orzamento:

CONCEPTO Nº UNIDADES PREZO
UNITARIO

IMPORTE

1.    GASTOS 
DE 
PERSOAL

    1.1.Soldos e salarios
    1.2.  Seguridade 
Social    a  cargo  da 
entidade

2.  GASTOS 
EN  BENS 
CORRENTES 
E SERVIZOS

2.1. Arrendamentos
2.2. Reparacións e 
conservación
2.3. Subministracións
2.4. Servizos 
exteriores
2.5. Indemnizacións    

TOTAL

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN 
OU ACHEGUEN PARA A MESMA FINALIDADE .
(Financiamento provincial) 
1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na 
cláusula primeira, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais). 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  _______  (tanto  por  cento,  con  dous  decimais),  da  
cantidade efectivamente xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento 
da  actividade,  está  financiado con cargo  a  recursos      (propios  ou  alleos)  acreditando a 
entidade  beneficiaria  que  ten  consignado  o  crédito  adecuado  e  suficiente  para  imputar  a 
totalidade do gasto imputable á entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto 
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e 
perderase o dereito ao seu cobro.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo  sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito
(Só para gastos plurianuais)
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo ás anualidades e aplicacións 
orzamentarias que se indican no seguinte cadro:

ANUALIDADE APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTE
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Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no 
certificado  de  existencia  de  crédito  emitido  pola  Intervención  provincial.  Con  respecto  ás 
anualidades futuras, advírtese á ENTIDADE BENEFICIARIA de que o compromiso de gasto 
queda condicionado á  efectiva aprobación do orzamento   para o dito  ano e a que nel existe 
dotación orzamentaria adecuada e suficiente para afrontar o gasto.
(Outro financiamento alleo)
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 necesarios 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  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.
(O  apartado  anterior  deberá  substituírse  polo  seguinte,  cando  o  importe  da  subvención  
provincial supere os 60.000 euros)
2. A contratación cos terceiros para a execución dos servizos, asistencias ou subministracións 
necesarios realizarase con suxeición ás normas de contratación do sector público, utilizando 
para  tal  fin  os  pregos de condicións tipo da Deputación provincial  para  os  procedementos  
abertos e garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. Procederá a utilización dos criterios e do prego provincial do procedemento 
negociado  cando  razóns  de  carácter  científico,  literario  ou  artístico  dificulten  ou  impidan 
promover a concorrencia.
(E  se  a  dita  subvención  financia  máis  do  80  por  cento  do  gasto,  deberase  engadir  este  
apartado).
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.
3.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 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 documentos que acrediten o cumprimento 
desta obriga da ENTIDADE BENEFICIARIA.
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VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
(Réxime xeral: subvencións pospagables)  .  
A achega da Deputación seralle aboada á  ENTIDADE BENEFICIARIA unha vez que se 
presente a seguinte documentación:

 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. 

 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.

(Réxime especial: subvención parcialmente prepagable)
Logo da sinatura deste convenio e acreditando previamente a constitución de fianza suficiente, 
poderase expedir por adiantado ata o 50 por 100 da subvención concedida. A fianza ou aval 
deberá cubrir o importe total da cantidade anticipada máis un vinte por cento en concepto de 
xuros moratorios. 
A ENTIDADE BENEFICIARIA 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 ENTIDADE BENEFICIARIA ten pendente 
de xustificación unha cantidade anticipada con anterioridade para a mesma finalidade ou para 
outras finalidades e, tendo finalizado o prazo previsto, non se teña presentado a xustificación 
correspondente.
Para a recepción dos fondos anticipados,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA 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, 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  ENTIDADE BENEFICIARIA deberá presentar a 
xustificación documental  á que se refire a  cláusula SEXTA no prazo máximo DUN MES 
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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 a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a  
presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  á  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, poida corresponderlle.
 4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes certificados  ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA  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 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 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.
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X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de  
subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, a 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 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,  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 
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 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  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 
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 
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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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano.
2.Para  o  caso  de  que  a  ENTIDADE  BENEFICIARIA non  poida  ter  rematadas  as 
ACTIVIDADES e presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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 
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 despois dos informes da unidade 
xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da  Intervención  da  
Deputación,  o  convenio  poderá  ser  obxecto  de  modificación.  En  ningún  caso,  se  poderá  
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario.

XIV.- 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                do  día 
_________de________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 PRESIDENTE da ENTIDADE

D. DIEGO CALVO POUSO
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CONVENIO DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA 
CORUÑA   E   A  ENTIDADE____________________  PARA  O  FINANCIAMENTO/ 
ADQUISICIÓN DE INMOBLES.

Na Coruña ,  o                 de                          de dous mil  

D. DIEGO CALVO POUSO, Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña.

E doutra parte  o Sr.____________________, Presidente da  ENTIDADE _________________

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

M A N I F E S T A N

Dado  o  interese  coincidente  da  Deputación  e  da  ENTIDADE  __ 
______________________________  ambas as dúas partes

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 (DENOMINACIÓN DA ENTIDADE E NIF), para o financiamento da adquisición 
do ben inmoble que se describe de seguido:

DENOMINACIÓN DO TERREO:
SITUACIÓN E LINDEIROS (só para terreos rústicos)
REFERENCIA CATASTRAL:
INSCRICIÓN REXISTRAL:

 II.- ORZAMENTO PARA A ADQUISICIÓN.
Segundo o informe de valoración que achegou a ENTIDADE BENEFICIARIA, o orzamento 
máximo para a adquisición ascende a __________________ EUROS.

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

(Financiamento provincial)
1.  A  Deputación da Coruña financiará  o orzamento de adquisición,  tal  como se  define na 
cláusula anterior, cunha achega máxima de ___________________ €, o que representa unha 
porcentaxe de _______ (expresión en tanto por cento con dous decimais, cun máximo do 80  
por cento).  A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento de adquisición, 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.
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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 _______  (tanto por cento,  con dous  
decimais), da cantidade efectivamente xustificada. 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. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados da adquisición do 
ben inmoble e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos notariais, honorarios periciais  
nin rexistrais. 
4.O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 
_________________________,  na  que  a  Intervención  provincial  ten  certificado  que  existe 
crédito dabondo sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o  
seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe 
total do gasto efectivamente xustificado. 
6.  No  caso  de  que  a  concorrencia  de  axudas  ou  subvencións  supere  o  importe  do  gasto 
efectivamente xustificado,  minorarase  a achega provincial  no importe necesario para  darlle  
estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1.  Na  súa  condición  de  adquirente,  corresponderalle  á  ENTIDADE  BENEFICIARIA o 
outorgamento do   correspondente  contrato de compravenda.  Non se  poderá  contratar  a  dita 
adquisición 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 da adquisición supera os 18.000 euros, con carácter previo á contratación, A 
ENTIDADE  BENEFICIARIA deberá  solicitar  polo  menos  tres  orzamentos  a  distintos 
propietarios. 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.
(E  se  a  dita  subvención  financia  máis  do  80  por  cento  do  gasto,  deberase  engadir  este  
apartado).
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.
(Se o importe do financiamento provincial supera os 30.000 euros)
1.  Na escritura de compravenda que se outorgue para a adquisición do ben inmoble, farase 
constar o importe do financiamento provincial 
( E para subvencións por importe superior aos 60.000 euros).
2.  Adquirido  o  ben,  a  ENTIDADE BENEFICIARIA deberá  colocar  unha  placa  en  lugar 
visible na que se deixe constancia da data de adquisición e do financiamento provincial. O texto 
estará redactado en galego.

VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL. 
1.  Coa posibilidade prevista no disposto na base  56º das de execución do orzamento  para o  
ano 2012, ata o 40 por cento da  achega da Deputación ten carácter prepagábel, de xeito que se 
procederá  a expedir  un primeiro pagamento a prol  da  ENTIDADE BENEFICIARIA pola 
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contía resultante de aplicar a dita porcentaxe sobre o importe do presuposto subvencionábel  
unha vez que presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

 Certificación do acordo polo que se aproba a adquisición do ben inmoble, expedida 
polo órgano competente, acompañada da seguinte documentación:

A) Descrición física e xurídica do ben.
B) Identificación do titular ou titulares coa cota que lles corresponda a cada un 

deles
C) Valoración pericial.
D) Aceptación dos propietarios do valor que se lles asigne
E) Determinación da data para a elevación á escritura pública.

 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.

2.-  Adquirido o  ben,  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  
compulsada):
Copia da escritura pública de adquisición.

 Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da ENTIDADE 
BENEFICIARIA deixando constancia no asento de inscrición da afectación do ben á 
finalidade para a que foi concedida polo menos por un prazo de dez anos.

 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.

 Deberá cumprir  a  cláusula  V.-2  relativa  á  publicidade,  mediante  a  presentación  de 
fotografía dilixenciada no reverso.

 Deberá acreditar o pago efectivo aos   terceiros do importe aboado co primeiro pago 
prepagable (40%).

 Deberá acreditar terlles aboado aos  terceiros o importe xustificado no prazo máximo 
dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pago.

VII.- TERMO PARA A ADQUISICIÓN  E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. A adquisición do ben 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  realizada  a  adquisición,  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 
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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 a presente no prazo improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de 
xustificación da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais 
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a  
presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  á  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, poida corresponderlle.
4.  O  aboamento  da  subvención  materializarase  mediante  ingreso  na  conta  da  entidade 
financeira  indicada  pola  ENTIDADE BENEFICIARIA na  documentación  achegada.  E  se 
tiveran  transcorrido  máis  de  catro  meses  desde  a  adecuada  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  de  ditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante  declaración 
responsábel  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
correspondentes certificados  ou ben autorizando a Deputación a que obteña telematicamente os 
correspondentes certificados.
3.   A  acreditación  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  Deputación  provincial 
determinaraa esta de oficio.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.  A  ENTIDADE  BENEFICIARIA 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,  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.
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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 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,  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 
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 adquisición do inmoble 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  
adquisición 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  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 
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.
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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  á  dita  data   e 
conservará a súa vixencia ata o día 31 de outubro do presente ano.
2.Para o caso de que a  ENTIDADE BENEFICIARIA non poida ter adquirido o inmoble e 
presentada a xustificación  antes do día 1 de setembro,  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 
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 despois dos informes da unidade 
xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e  Contratación,  da  Secretaría  e  da  Intervención  da  
Deputación,  o convenio poderá ser obxecto de modificación.  En ningún caso,  se  poderá 
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista 
nominativamente por acordo plenario.

XIV.- 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   ____________________ 
número_____________ do día_______de _________________de dous mil _______
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 PRESIDENTE DA 
ENTIDADE BENEFICIARIA

  

Asdo.: DIEGO CALVO POUSO Asdo.:  
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6.-APROBAR  OS  PREGOS-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA  CONTRATAR 
MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  CON  ÚNICO  CRITERIO  DE 
VALORACIÓN,  ABERTO  CON  MULTIPLICIDADE  DE  CRITERIOS  DE 
VALORACIÓN E PROCEDEMENTO NEGOCIADO.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1º.- Aprobar  os seguintes Pregos tipo de cláusulas administrativas particulares: 

* PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABERÁN DE REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO 
ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACION) AS 
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

*   PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES 
QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA  CONTRATAR  MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO (CUN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACIÓN: 
FACTOR PREZO) AS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS

* PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABERÁN DE REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO 
NEGOCIADO AS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS  ”  

PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEMENTO  ABERTO  (CON  MULTIPLICIDADE  DE 
CRITERIOS DE VALORACION) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS 
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

PREGO ADAPTADO AO REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011 DO 14 
DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA 

LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos do contrato

1.1) Obxecto do contrato
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o 

epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, 
integrado polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da  lei  de 
contratos  do sector  público  aprobado por  Real  decreto  lexislativo 3/2011 do 14 de 
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novembro (en diante  TR.LCSP),  incluído o correspondente Estudo de  seguridade  e 
saúde ou estudo básico  de seguridade  e  saúde,  de acordo co disposto no art.  4  do 
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de 
acordo co disposto no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O  conxunto  de  documentos  que  compoñen  o  proxecto  considérase  que 
forman parte integrante deste prego, tendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares e o Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato
Para os efectos do presente prego e da TR.LCSP están suxeitos a regulación 

harmonizada  os  contratos  de  obras  cuxo  valor  estimado  sexa  igual  ou  superior  á 
cantidade que figura no art. 14.1 do  TR..LCSP.

Neste  sentido  no  epígrafe  0  do  cadro  de  características  indícase  esta 
circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación
Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  Proxecto  que  figura  no 

epígrafe 2 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante 
baixa respecto ao mesmo.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as 
súas  propostas  económicas,  incluíron  dentro  das  mesmas  o  importe  do imposto 
sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique 
como partida independente, de conformidade co art. 87.2 TR.LCSP e modelo de 
oferta económica do presente prego.

3) Financiamento 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  as  obrigacións  económicas  que  se  derivan  para  a  administración  do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato. 
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio 
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan 
para cada proxecto de execución de obra no epígrafe 2.B. En consecuencia o presente 
gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente 
prego. 

4) Revisión de prezos 
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Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de 
prezos  do  presente  contrato  e  por  tanto  non  se  aplicará  fórmula  ningunha  de 
revisión. 

5) Prazo de execución 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato,  contado a partir  do día seguinte  ao da firma da acta de 
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.-  Prazos  parciais.-  Os  prazos  parciais  serán  os  que  no  seu  caso,  se  fixen  na 
aprobación do programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento establecido nas últimas anualidades, mantendo 
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita 
porcentaxe  de baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en cada  unha das  anualidades, 
aboándose  ao  adxudicatario  o  prezo  da  obra  realizada,  ata  o  importe  máximo  de 
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará 
o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou 

xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 da TR.LCSP, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa 
igual ou  superior á cantidade establecida no artigo 65.1 da TR.LCSP, será requisito 
indispensable  que  o  contratista  obteña  previamente  a  correspondente  clasificación, 
segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que conste no expediente e que 
se indica no epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 

Non  obstante  o  establecido  no  parágrafo  anterior  para  os  empresarios  non 
españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten 
ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e 
técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g. 

8) Unións temporais de empresas
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 

temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 da TR.LCSP. 
Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar 

nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que 
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asumen  o  compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de 
resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 
12   e   acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego, 
acumulándose  para  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as 
características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa 
clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 TR.LCSP.

No suposto de resultar  adxudicataria,  as  unións  temporais  deberá  formalizar 
esta, en escritura pública, así como presentar o C.I.F. das unións temporais, todo iso 
dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de 
adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unións  temporais  quedarán 
obrigados solidariamente ante a administración.

II.- Adxudicación

9) Procedemento  de adxudicación
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de 

criterios de adxudicación) 

10) Anuncio e perfil de contratante
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: o procedemento aberto a que 
se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de 
contratante  (art.  142  e  53  do  TR.LCSP)  e  nun  dos  diarios  de  maior  tirada  na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: de conformidade co disposto nos 
artigos  14  e  142.1  do  TR.LCSP,  o  anuncio  de  licitación  publicarase,  ademais,  no 
Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea. 
10.2.  Perfil  de contratante:  co fin  de asegurar a  transparencia e o acceso público á 
información  relativa  á  actividade  contractual,  os  interesados  poderán  consultar  a 
información referente ás licitacións  abertas a  través de internet  na dirección que se 
indica no epígrafe 8 do cadro de características  do contrato,  e  de conformidade co 
disposto nos art. 53, 37, 141, 142, 151, 154, 40 do TR.LCSP

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación
11.A) CONTRATOS  NON  SUXEITOS  A  REGULACIÓN  HARMONIZADA 
(ART.14 TR.LCSP)
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que 
se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo 
dos  vinte e seis  días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do 
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anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nove a trece 
e  en  tres  sobres  cerrados,  que  poderán  ser  lacrados  e  precintados,  asinados  polo 
licitador  ou persoa que  o represente,  e  coa documentación e  requisitos  esixidos  na 
cláusula 12. 

De conformidade co artigo 112 do TR.LCSP, no suposto que o expediente se 
declare de tramitación  urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece 
días naturais, contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou 
perfil de contratante.

Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que 
non coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do 
día  seguinte  ao  da  publicación  do  último  anuncio,  ben  sexa  o  BOP ou  perfil  do 
contratante
11.B) CONTRATOS  SUXEITOS  A REGULACIÓN  HARMONIZADA (ART.  14 
TR.LCSP)
Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  o  prazo  de  presentación  de 
proposicións será de cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de envío do 
anuncio á Comisión Europea (Diario Oficial da Unión Europea). O devandito prazo 
reducirase  a  trinta  e  seis  días  naturais  ou  en  casos  excepcionais  debidamente 
xustificados ata vinte e dous días, se se publicou o anuncio previo ao que refire o 
parágrafo 1º do artigo 141 do TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposicións: documentación 
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación". 
Conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1) Empresario  individual:  fotocopia  do  N.I.F.,  Pasaporte  ou  documento  que  o 
substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita 
no  Rexistro  Mercantil,  cando  este  requisito  fose  esixible  conforme  á  lexislación 
mercantil que lle sexa aplicable. 

Se  non  o  fora:  escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación, 
estatutos  ou  acto  fundacional,  no  que  conste  as  normas  polas  que  se  regula  a  súa 
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 
-  Fotocopia  da  tarxeta  de  código  de  identificación  fiscal  (C.I.F.),  debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de acordo coa 
lexislación  do  Estado  onde  están  establecidos  ou  mediante  a  presentación  dunha 
declaración  xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se  establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 
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A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  acordo  sobre  o  Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou 
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de 
aplicación (Disposición adicional 14 TR.LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da 
Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2.- Informe  de  reciprocidade:  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  de  estados  non 
pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar  mediante  informe  expedido  pola 
Misión Diplomática Permanente Española,  na que se faga constar  que o Estado de 
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  prescindirase  do  informe  sobre 
reciprocidade  en  relación  coas  empresas  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento 
á  xurisdición  dos  Tribunais  e  Xulgados  españois  de  calquera  orde,  para  todas  as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia 
no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 
146.1.e do  TR.LCSP)
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP). 
C) Poderes: 

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en 
cuxo nome concorre ante a administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos 
en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes: 
Os  poderes  aos  que  se  refire  o  apartado  c)  da  presente  cláusula,  deberaos 

bastantear previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
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E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  está  incursa  en 

ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 
146.1.c e 60 do TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª
Con DNI
e domicilio en
provincia de
rúa                                             nº
en nome propio ou en representación  da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en  
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c) do TR.LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade  
Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á 
execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 
F.1 Documento  de  clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  pola  Xunta 
Consultiva  de  Contratación  Administrativa  do  Ministerio  de  Facenda  (ou  órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, 
subgrupos  e  categoría  que  se  especifiquen  no  proxecto,  no  caso  de  que  se  esixa 
clasificación conforme co disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do 
cadro de características. 

No  entanto  para  as  empresas  non  españolas  de  estados  membros  da 
Comunidade Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten ante o 
órgano de contratación a súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios 
a que se refire o art. 75 do TR.LCSP e a solvencia técnica mediante relación das obras 
executadas  no  curso  dos  últimos  cinco  anos,  acompañada  de  certificados  de  boa 
execución para as máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes 
para  iso.  Para  estes  efectos  os  licitadores  deberán  concretar  os  medios  materiais  e 
persoais que se adscribirán á obra,  de conformidade co disposto 64.2 do TR.LCSP. 
Neste sentido os licitadores deberán achegar a seguinte documentación:
- Medios persoais:
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características 
ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional.
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B)  nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra 
modalidade.
- Medios materiais:
-  Relación de maquinaria,  equipos e  medios auxiliares que o licitador  adscribirá  ás 
obras,  adecuada  ás  súas  características  de  acordo  coas  necesidades  establecidas  no 
programa de traballo.
-   Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do Cadro de 
Características  do Contrato  sinalando o nome ou o perfil  empresarial,  definido  por 
referencia  as  condicións  de  solvencia  técnica  dos  subcontratistas  aos  que  se  vaia 
encomendar  a  súa  realización  (art.  227.2.a  TR.LCSP ).  No  entanto,  de  acordo  co 
disposto  na  cláusula  35.B  do  presente  prego,  requirirá  autorización  previa  da 
administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe 
máxima será a establecida no artigo 227.2.e do TR.LCSP.

A  non  presentación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  neste  sobre  ou  a 
presentación  incompleta  non  poderá  ser  obxecto  de  emenda  a  posteriori.  A non 
idoneidade  ou  a  non  xustificación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos 
determinará a exclusión da oferta, previos os informes técnicos correspondentes onde 
se indiquen estas circunstancias.  

O incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase  incumprimento  de 
obrigación esencial para os efectos previstos no art. 223.f TR.LCSP. Non obstante o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego.
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores 
deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se 
refire o art. 75 do TR.LCSP e a solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras 
executadas  no  curso  do  últimos  cinco  anos,  acompañada  de  certificados  de  boa 
execución para as máis  importantes  e 2º  .-compromiso de adscribir  á  execución os 
medios  persoais  ou  materiais  suficientes  para  iso.  Para  estes  efectos  os  licitadores 
deberán achegar a seguinte documentación:
- Medios persoais:
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a 
súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características 
ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional.
B)  nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra 
modalidade.
- Medios materiais:
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a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás 
obras,  adecuada  ás  súas  características  de  acordo  coas  necesidades  establecidas  no 
programa de traballo.
-   Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación  do  contrato  que  teñan  previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do Cadro de 
Características  do Contrato  sinalando o nome ou o perfil  empresarial,  definido  por 
referencia  as  condicións  de  solvencia  técnica  dos  subcontratistas  aos  que  se  vaia 
encomendar  a  súa  realización  (art.  227.2.a  TR.LCSP).  No  entanto,  de  acordo  co 
disposto  na  cláusula  35.B  do  presente  prego,  requirirá  autorización  previa  da 
administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a porcentaxe 
máxima será a establecida no artigo 227.2.e. do TR.LCSP.

A  non  presentación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  neste  sobre  ou  a 
presentación  incompleta  non  poderá  ser  obxecto  de  emenda  a  posteriori  .A non 
idoneidade  ou  a  non  xustificación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos 
determinará a exclusión da oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se 
indiquen estas circunstancias.  

O incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase  incumprimento  de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TR.LCSP. Non obstante o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego.
H) Unións temporais de empresas

Indicación  dos  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a  constitúen, 
participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE 
caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TR.LCSP e cláusula 8 
do presente prego.
I) Declaración de empresas vinculadas

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un 
mesmo  grupo,  nos  termos  a  que  se  refire  o  art.  145  do  TR.LCSP,  presentarase 
necesariamente  unha  declaración  indicando  esta  circunstancia  e  o  nome  ou 
denominación social destas, debendo constar este documento en cada unha das ofertas 
formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
J)  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas  clasificadas  do  Estado  ou  das 
Comunidades  Autónomas e  rexistro  voluntario  de  documentación  de  empresas 
contratistas da Deputación da Coruña: 
Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  estean  inscritas  acompañando  a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
prexuízo  de  que  a  administración  poida  solicitar  aqueles  datos  ou  documentos  que 
considere necesarios co fin de verificar ou comprobar a exactitude ou a súa vixencia.
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Non  obstante  aquelas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  no 
Rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas  que 
figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña 
(Ordenanza  reguladora  do  rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar 
os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os 
citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e 
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 

Axustarase ao seguinte modelo:

D.Dª
con residencia
provincia de
rúa                                             nº
segundo D.N.I. nº
en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Autoriza  á administración contratante para solicitar a cesión da información por medios informáticos  
ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co  
Estado  e  da  Seguridade  Social  para  os  efectos  do  procedemento  de  contratación  do  expediente  
anteriormente  indicado,  de  acordo co  establecido  na  Lei  orgánica  15/1999 do 13  de  decembro de  
protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do  
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de  
aplicación, sempre que o órgano de Contratación  o considere  oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 

índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas" 
Conterá as seguintes referencias técnicas: 
1.- Con carácter xeral:
A .1) Programa de traballo: 

As  empresas  deberán  presentar  un  programa  de  traballo  que  contemple  o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, 
no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá incluír:
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a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de 
obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que 
interveñen,  así  como a  definición  da  calidade  de materiais,  sistemas  construtivos  e 
instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra.
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt  ou  de  barras,  no  que  figure  o  orzamento  mensual  por  contrata  a  prezos  de 
proxecto (detallado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, 
nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do 
orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.
c)  Descrición  fotográfica  ou  en  vídeo  da  obra:  Describirase  a  forma  en  que  se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A 
dita documentación entregarase á administración na data da acta de recepción.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

A.2) Actuación ambiental: 
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e 
en especial: 

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais
- rexeneración de espazos
-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os  materiais 

usados, excedentes  ou procedentes de demolición ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que 

os  residuos  de  construción  e  demolición  realmente  producidos  na  obra  foron 
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c  do R.D. 105/2008. 
B) Plan de control de calidade:
B.1) Plan de control interno de calidade 
A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de 
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre 
outros aspectos a:
- control de calidade nos materiais a empregar
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- control de calidade nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere 
oportuno incluír dentro do control de calidade; 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos 
aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicará  se 
levará  a  cabo  o  control  de  calidade  con  persoal  propio  ou  con  empresas  externas 
especializadas en control de calidade
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B.2) Porcentaxe de control interno

O licitador  indicará a porcentaxe sobre o orzamento de execución material  que vai 
destinar a este control interno.

O contratista  deberá  especificar  o  sistema de  controis  e  ensaios  que  a  empresa  se 
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes, cálculos, 
derivados deste programa de control interno de calidade.

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento 
considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 
223.f TR.LCSP. Non obstante o órgano de Contratación poderá optar pola imposición 
de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

B.3) Porcentaxe de control de calidade externo.
A administración, a través da Dirección e de acordo co establecido na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola 
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán  por conta do 
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra. 
No  caso  de  que  o  contratista  oferte  unha  porcentaxe  maior,  para  os  efectos  de 
valoración,  non  se  computa  o  1%  mínimo  obrigatorio  a  que  se  refire  o  apartado 
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade 
externo,  obterá  9  puntos  (de  acordo  coa  valoración  do  ANEXO IV)  pero,  para  os 
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a 
contratar pola administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 1% 
mínimo obrigatorio).
A oferta realizarase  conforme ao seguinte modelo:
D.  Dª........................  en  nome  e  representación  da  empresa  ...................  comprométese  a  financiar,  
ademais do 1%m mínimo obrigatorio, o . ..% (1) sobre o orzamento de execución material da obra cuxa  
denominación  é  a  seguinte  ........................................,  e  por  tanto  a  cantidade  máxima  que  se  vai  
financiar é do
A: 1%
B: % de incremento ofrecido
TOTAL (A+B)  ……%, para que a administración realice o control externo de calidade, conforme co  
establecido  na  cláusula  12.2  do  prego,  que  será  retido  pola  administración  nas  correspondentes  
certificacións de obra.

(Lugar, data e sinatura)
(1) Expresado con seis decimais
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A  mesma  Dirección  fixará  o  número,  forma  e  dimensións  e  demais 
características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que 
non  exista  disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  Prego  de 
prescricións técnicas particulares. 

C)  Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no 

traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de 
seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e 
seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas 
adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia 
de seguridade e saúde
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
2.- Con carácter específico:

Só  para  aqueles  contratos  nos  que  se  indique  no  epígrafe  4  do  cadro  de 
características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración.
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 

A  empresa  presentará  unha  memoria  sobre  a  organización  do  proceso 
construtivo,  na  que  -no  seu  caso,  razoando  as  vantaxes  que  signifique  para  a 
administración- expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de redución nos 
prazos de execución. 

A dita  memoria  conterá  un  programa  de  execución  das  obras,  describindo 
mediante diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de 
custos (expresadas en unidades monetarias oficiais). 
3.- Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun 
número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2%. 
4.- Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 
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Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo 
que figura como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No 

entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen 
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional
En  consonancia  co  disposto  no  art.  103  TR.  LCSP  os  licitadores  quedan 

dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) Apertura de plicas e adxudicación 
Polo que respecta  á  cualificación da documentación presentada (defectos  ou 

omisións que se poidan corrixir, rexeitamento de proposicións e apertura de sobres de 
referencias  técnicas,  e  demais  actuacións  da  Mesa  de  Contratación),  estarase  ao 
disposto nos art. 160 de TR.LCSP, e 22 e 27 do Real decreto 817/2009 do 8 de maio, 
pola que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007
15.1 Apertura e valoración das ofertas

Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas
1ª  Fase:  Valoración  dos  criterios  de  valoración  do  procedemento  aberto  con 
multiplicidade de criterios de valoración excepto o factor prezo
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1  coa suma 
da  puntuación  correspondente  aos  criterios  de  valoración:  Control  de  calidade, 
Programa de traballo, Programa de actuación ambiental e Plan de seguridade e saúde, 
non continuarán no proceso selectivo.
Na puntuación mínima a que se refire o apartado anterior non se computan en ningún 
caso as propostas de redución de prazos. 
2ª Fase: Valoración das ofertas económicas
Procedemento:

Para  os  efectos  dispostos  na  primeira  fase,  polo  comité  de  expertos  ou 
organismo  técnico  especializado  (cuxa  composición  designará  o  órgano  de 
Contratación  a  proposta  da  Mesa  de  Contratación),  emitirase  informe  técnico 
debidamente motivado respecto dos factores de adxudicación do procedemento aberto 
con  multiplicidade  de  criterios  (excepto  o  factor  prezo)  á  vista  da  documentación 
incluída polos licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”.
Para os efectos previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto 
público á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no lugar e día que se sinale no 
taboleiro de anuncios de contratación da Corporación ou perfil de contratante.

O  presidente  manifestará  o  resultado  da  cualificación  dos  documentos 
presentados,  con  expresión  das  proposicións  admitidas,  das  rexeitadas  e  causa  ou 
causas de inadmisión destas últimas.
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As ofertas que correspondan ás proposicións rexeitadas quedarán excluídas do 
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non se poderán 
ser abrir. 

Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidaranse  os  licitadores 
interesados para que manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións 
que  consideren  necesarias,  procedendo  a  mesa  ás  aclaracións  e  contestacións 
pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que 
non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou 
emenda de defectos ou omisións.
 15.2 Rexeitamento de proposicións 

Se  algunha  proposición  non  garda  concordancia  coa  documentación 
examinada e admitida, excede do presuposto base de licitación, varía substancialmente 
o modelo establecido, ou comporta erro manifesto no importe da proposición, ou existe 
recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a 
fagan inviable, será desbotada pola mesa, en resolución motivada. 
15.2.1.- A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición  máis  vantaxosa,  mediante  a  aplicación  dos  criterios  establecidos  no 
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta 
a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de 
adxudicación que figuran no presente prego. 
15.2.2.- Criterios de valoración: 
Os  criterios  para  a  adxudicación  do  procedemento  aberto  con  multiplicidade  de 
criterios son os seguintes: 
FASE I:
1) Con carácter xeral:

Control de calidade, ata 13 puntos, detallado en:
- Plan de control interno de calidade: de 0 a 3  puntos
- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1  punto
- Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9  puntos.
- Programa de traballo: de 0 a 17 puntos 
- Programa de actuación ambiental: de 0 a 8 puntos
- Plan de seguridade e saúde: de 0 a 12 puntos.

2) Con carácter específico:
Ademais dos indicados anteriormente na FASE 1 e nos supostos a que se 

refire a cláusula 12.2.2, engadirase:
- Proposta de redución de prazos: de 0 a 10 puntos
Só  para  aqueles  contratos  que  expresamente  se  indiquen  no  cadro  de 

características do contrato.
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3) Disposición común: exclusións:
As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 

coa  suma  da  puntuación  correspondente  aos  criterios  de  valoración:  programa  de 
control  interno de calidade,  programa de traballo e protección ambiental,  e plan de 
seguridade  e  saúde,  non  continuarán  no  proceso  selectivo,  quedando  excluídas  da 
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE II
- Oferta económica: ata 40 puntos
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas 

no anexo IV. 
15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados
15.2.3.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente que a proposición 
non se poida ser cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, 
notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que 
dentro  do  prazo  de  cinco  días  xustifiquen  as  ditas  ofertas,  acompañando  a 
documentación a que se refire o apartado 15.3 da  presente cláusula. A xustificación 
realizada polos licitadores remitirase para informe dos servizos técnicos co fin de que 
emitan o correspondente informe. 
15.2.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas 
que estean nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis 
dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a outra en máis 
dun 13,33%
- Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media 
aritmética  das  ofertas  presentadas  en  máis  dun  6,67%  da  dita  media.  Con  todo, 
excluirase para o cómputo da media,  a  oferta  máis  elevada,  cando sexa superior  á 
media de todas en máis dun 6,67% dela. En calquera caso, consideraranse temerarias 
todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan 
inferiores  á  media  das  ofertas  presentadas  en  máis  dun  6,67% da  dita  media.  No 
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 
6,67% dela, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto 
indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media 
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 
anormal  da oferta  e  en  función da documentación que  presente o adxudicatario no 
trámite de xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 
1º .- Adecuada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha 
explicación dos prezos dos materiais a pé de obra.
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2º .- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e materiais que 
teña o licitador. 
3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas 
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña 
no seu persoal maior número de traballadores con discapacidade (non inferior ao 2%) 
de conformidade co establecido na Disposición adicional 4ª do TR.LCSP, e acordo do 
Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 
2000). 
15.3 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo 
que  a  renuncia  á  adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  da  obra,  realizada  en 
calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de 
presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da 
Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a 
comprobación do replanteo,  f)  o  inicio  e  execución das  obras,  g)  a  recepción,  etc. 
faculta  á  Corporación  a  que  proceda  á  incautación  da  garantía,  sen  prexuízo  da 
esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  prexuízos  causados  á  administración 
contratante e demais consecuencias dispostas no TR.LCSP . 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional, a Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento 
de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 

A  renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo 
concedido pola administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron 
nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a administración non acorde a adxudicación  no prazo de 2 

meses, contados desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a 
súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TR.LCSP, non obstante o 
prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario 
seguir os trámites a que se refire o art. 152.3
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación 
concretará  a  designación  do  técnico-director  da  obra  e  naqueles  casos  en  que  a 
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos logo da tramitación previa 
do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 
 16.1.  Unha  vez  formulada  a  proposta  de  adxudicación  pola  Mesa  de 

Contratación requirirase ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que 
dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, presente:
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a) A documentación  xustificativa  de  estar  ao  corrente  no  cumprimento  das  súas 
obrigacións  tributarias  e  da  Seguridade  Social  ou  autorice  ao  órgano  de 
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

b) Constituír  a  garantía  definitiva  por  importe  do  5  por  cento  do  importe  de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios 
a que se refire o art. 96 do TR.LCSP.

      A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á administración contratante 
como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de 
anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois 
de  recibirse  na  entidade  o  primeiro  requirimento  de  pago.  Para  estes  efectos  o 
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval  ou seguro fora rexeitado pola 
administración.
c)   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se 
comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato.

16.2  De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado, 
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a 
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as 
ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.d e 61.2..e do TR. LCSP 
16.3 O órgano  de  Contratación  deberá  adxudicar  o  contrato  dentro  dos  cinco  días 
hábiles seguintes á recepción da documentación.
16.4 A adxudicación notificaráselles aos licitadores e simultaneamente publicarase no 
perfil de contratante.

III.- Formalización do contrato
 

17) Formalización do contrato
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
co artigo 40.1 e 156 do TR.LCSP a formalización non poderá efectuarse antes de que 
transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos 
licitadores e candidatos.

Unha  vez  transcorrido  este  prazo  sen  que  se  interpuxera  recurso  que  leve 
aparellada  a  suspensión  da  formalización  do  contrato  o  órgano  de  Contratación 
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requirirá o adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco 
días  contados  desde  o  seguinte  a  aquel  en  que  recibise  a  notificación  para  a 
formalización.

b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde 
dos  quince  días  hábiles  seguintes  a  aquel  no  que  se  reciba  a  notificación  da 
adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato 
dentro  do  prazo  indicado,  a  administración  poderá  acordar  a  incautación  sobre  a 
garantía definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase 
ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- Execución do contrato

18) Acta de comprobación do replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación 

do replanteo, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, 
logo  da  notificación  previa,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a  correspondente  acta,  de 
conformidade co artigo 229 do TR.LCSP. 

Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de 
Replanteo  a  súa  ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas 
consecuencias e efectos dispostos no artigo 237 do TR.LCSP. 

. 
18.2.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da 
sinatura da acta de comprobación de replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade 
laboral  competente  con carácter  previo  ao  comezo  dos  traballos,  documento   cuxa 
presentación deberá exhibir  o contratista  ao director  das obras e  ao coordinador  de 
seguridade e saúde. 

Cando  o  resultado  da  comprobación  do  replanteo  demostre  a  posesión  e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a 
autorización  para  inicialas,  facéndose  constar  este  punto  explicitamente  na  acta 
redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de 
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subscribila,  e  empezándose  a  contar  o  prazo  de  execución  das  obras  desde  o  día 
seguinte ao da sinatura da acta. 
18.3.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e 
relación  de  subcontratistas  e  subministradores.-  Dentro  dos  15  días  naturais 
seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de Traballo, o Plan de Seguridade e Saúde, o Plan de residuos 
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e 
relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar, e 
neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da 
Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle  ao presidente da Corporación a aprobación do 
Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza da obra,  o  presidente da Corporación,  a proposta  do 
técnico director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as 
obras plurianuais. 

19) Carteis e sinais
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á 
súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
Administración  provincial.  O devandito  cartel  deberá  manterse  na  obra  ata  que  se 
devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo 
de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.
 Transcorrido  o devandito  prazo  o  contratista  deberá  proceder  á  retirada  do 
cartel á súa costa.

Así  mesmo,  o  contratista  está  obrigado  a  instalar  á  súa  costa  os  sinais 
indicativos de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto 
no Código da Circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar 
todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, 
sendo persoalmente responsable  dos  accidentes  motivados por  incumprimento desta 
cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías 
por triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e 
a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración 
a  reportaxe  fotográfica  ou  en  vídeo  relativo  ao  desenvolvemento,  execución  e 
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finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa utilizar 
a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 

correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos
21.1.- O  contratista  deberá  executar  as  obras  con  materiais  e  medios  de  primeira 
calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a 
integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais 
obrigatorios,  sempre  e  cando sexan compatibles  co  dereito  comunitario  nos  termos 
establecidos no artigo 117 do TR.LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción  e  recusación  de  materiais.-  O  contratista  só  pode  empregar  os 
materiais  na  obra  logo  do  exame e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e 
formas que este sinale,  para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o 
técnico-director non acepte os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo 
por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras  defectuosas  ou  mal  executadas.-  Ata  que  teña  lugar  a  aprobación  da 
devolución  da  garantía  definitiva  o  contratista  responderá  da  execución  da  obra 
contratada e  das faltas que nela  houber,  sen que sexa eximente,  nin lle dea dereito 
ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  administración  examinen  ou 
recoñezan, durante a súa construción,  as partes e unidades da obra ou os materiais 
empregados,  nin que sexan incluídos estes e  aqueles nas medicións e  certificacións 
parciais. 
21.4.- Demolición e  reconstrución das obras defectuosas ou mal  executadas.-  Se se 
advirte vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da 
execución,  e  sempre  antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a 
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, 
ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao 
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas 
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepción. 
Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 
do TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras
A dirección  e  inspección  das  obras  correspóndelle  ao  seu  técnico-director 

(director de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos 
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arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), que ditará 
as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no 
Libro de Ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras 
cando  o  considere  oportuno  ou  encomendar  as  ditas  funcións  aos  técnicos  da 
Corporación. 

23) Lexislación laboral e Seguridade Social
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de 

Seguridade Social. 

24) Prevención de riscos laborais
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade 

e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

24. bis) Produción e xestión de residuos
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e 

xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos
Será  de conta  do contratista  a  responsabilidade  derivada  de todos os  danos, 

prexuízos e accións de calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas polo 
seu persoal,  a  súa  maquinaria  ou  como consecuencia  dos  traballos  realizados.  Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata 
e  directa  dunha  orde  da  administración,  será  esta  responsable  dentro  dos  límites 
establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos 
causados á  administración contratante  ou á  terceiros  como consecuencia  dos  vicios 
ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola 
vía de constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata 

o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación
O  contratista  deberá  responder  da  custodia  e  conservación  dos  materiais  e 

instalacións,  sen  que  teña  dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,  perdas  ou 
prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores, 
climatización,  aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá 
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realizar,  ben  directamente,  ben  a  través  dunha  empresa  especializada,  o  seu 
mantemento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente 
prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios
O  adxudicatario  virá  obrigado  a  pagar  todos  os  gastos,  de  publicación  de 

anuncios de licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no 
epígrafe 13 do cadro de características do contrato. 

Así  mesmo,  deberá  pagar  todos  os  impostos,  contribucións,  taxas  e  prezos 
públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así 
como sobre a  obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións,  obras e 
instalacións, se proceder, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido 
no presente apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a 
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu 
caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos 
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos 
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos 
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade
A administración, a través da dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 

do prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola 
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do 
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra 
ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con seis decimais), 
ofreza o adxudicatario, conforme ao seguinte modelo:

A  mesma  dirección  fixará  o  número,  forma  e  dimensións  e  demais 
características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que 
non  exista  disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  Prego  de 
prescricións técnicas particulares. 

Este  control  é  independente  do  control  interno  que  realice  o  adxudicatario 
conforme  ao  establecido  na  cláusula  12.2  e  cuxo  estrito  cumprimento  esixirá  a 
administración a través da dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de 
control, ensaios, como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do 
presente  prego,  e  de  conformidade  co  programa  de  traballo  previsto  para  cada 
anualidade e de acordo coa disposición transitoria 6ª o devandito aboamento deberá 
efectuarse dentro dos seguintes prazos:
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a) Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012  o prazo no que as 
administracións teñen a obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se 
refire o apartado 4 do artigo 216 será dentro dos 40 días seguintes á data da 
expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que 
acrediten a realización total ou parcial do contrato.

b) Do 1 de xaneiro de 2013 en adiante o prazo no que as administracións teñen a 
obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do 
artigo  216  será  dentro  dos  30  días  seguintes  á  data  da  expedición  das 
certificacións  de  obras  ou  dos  correspondentes  documentos  que  acrediten  a 
realización total ou parcial do contrato.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente. 
30.2.- Se  a  administración  demora  o  pago  do  prezo,  computado  a  partir  do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a 
partir  do  cumprimento  do  devandito  prazo,  a  cobrar  os  xuros  de  mora  e  a 
indemnización  polos  custos  de  cobranza  nos  termos  dispostos  na  Lei  do  29  de 
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais e art. 216.4 do TR.LCSP

Non  obstante  o  indicado  no  apartado  anterior,  no  caso  de  que  algunha 
certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento 
de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que 
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a 
partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se 
presenta no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que 
se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro 
Xeral.
30.3.-  Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pago fose superior a catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de 
antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 TR.LCSP. 
30.4.- Dereito  a  resolver  o  contrato  e  ao  resarcimento  dos  prexuízos  que  como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito 
meses. (216.6)
30.5.- Dereito  a  transmitir  os  dereitos  de  cobranza,  nos  termos  do  artigo   218 do 
TR.LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada
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31.1.  Medicións.- A dirección  facultativa  realizará  mensualmente  e  na  forma  que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas 
durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para  as  obras  ou partes  de  obra cuxas  dimensións  e  características  queden 

posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa 
suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e 
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o 
contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, 
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións 
das  unidades  de  obra  executada  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos 
contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a  relación 
valorada e tramitaraas a dirección facultativa nos dous días seguintes do período que 
correspondan logo da audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou 
reparos. 

No  suposto  de  obras  plurianuais  as  certificacións  deberán  axustarse  ás 
anualidades  previstas  sen  que  nunha  única  certificación  se  poida  reflectir  importes 
correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 
valorada expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 
órgano competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura 
por igual importe que o da certificación. 

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor, de ningunha forma, aprobación e recepción das 
obras que comprenden.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados 
1. O contratista terá dereito a percibir o aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 
dos  materiais  acopiados  necesarios  para  a  obra  logo da  autorización  do órgano de 
Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais 
e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  a  documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para 
iso. 
c)  Que  non  exista  perigo  de  que  os  materiais  recibidos  sufran  deterioración  ou 
desaparezan. 
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d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 
anticipadas,  para  deducilo  do  importe  total  das  unidades  de  obra  en  que  queden 
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa 
relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 
2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  acopiados  poderán  incluírse  na  relación 
valorada mensual ou noutra independente. 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar 
o  coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente 
proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos 
xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material  obxecto do aboamento non 
tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo 
inicial fixarao a dirección da obra, e non excederá o 50 por 100 do prezo da devandita 
unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No 
caso de que non se puidese cubrir  a  totalidade do aboamento a conta reflectido na 
relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da 
anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado 
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo 
necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de 
gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 
por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as 
cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 
resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 
2.  Canto  os  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución estarase  ao 
disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e 
equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, 
de acordo co establecido no art.  232 do TR.LCSP 
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O contratista  terá  dereito  á  cancelación  total  ou  parcial  destas  garantías  a 
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta 
percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte 
á administración, poderán ceder este conforme a dereito. 

Para  que  a  cesión  do dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á 
administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo 
de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a  notificación  se  produciu  cando  se 
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón 
no libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha  vez  que  a  administración  teña  coñecemento  do  acordo  de  cesión,  o 
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a 
cesión se poña en coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do 
contratista producirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas
Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao 

contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do 
tempo que se lle sinalou o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que 
será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado 

para a súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución 
sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte 
da administración. 

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ao 
cumprimento  do  prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a 
demora  fose  imputable  ao  contratista  as  penalidades  diarias  indicadas  no parágrafo 
anterior serán as seguintes: 

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades 

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 

Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 

Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros

Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 
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Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 

Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 

Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 

Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 

Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 

Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 

Ata un 55% ou máis 1 por cada 1.000 euros 

A administración terá a mesma facultade á que se refire  o apartado anterior 
respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a 
demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do 
cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do 
prezo  do  contrato,  o  órgano  de  Contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa 
resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa  execución  con  imposición  de  novas 
penalidades. 

34) Modificacións de obras

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida 
aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado 
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se prepararan por un 
terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, 
nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da audiencia 
ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Non  obstante  o  disposto  no  apartado   1º  só  poderán  introducirse  variacións  sen 
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre 
que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo 
do contrato (art.  234 do TR.LCSP).

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o 
límite previsto nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da  TR.LCSP. No entanto, cando 
con posterioridade a estas hai necesidade de introducir no proxecto modificacións das 
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dispostas  no  art.   234  do  TR.LCSP haberán  de  ser  recollidas  tales  variacións  na 
proposta que se ha elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final 
citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se 
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo  V do libro  I  do 
TR.LCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de 
que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa  documentación 
preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou 
aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova 
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime 
establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as 
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b).

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuación  da  prestación  contratada  para  satisfacer  as  necesidades  que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na 
redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.

b. Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por  causas 
obxectivas  que  determinen  a  súa  falta  de  idoneidade,  consistentes  en 
circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, 
postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non 
fosen  previsibles  con  anterioridade  aplicando  toda  a  dilixencia  requirida  de 
acordo  cunha  boa  práctica  profesional  na  elaboración  do  proxecto  ou  na 
redacción das especificacións técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación 
nos termos inicialmente definidos.

d. Conveniencia  de  incorporar  á  prestación  avances  técnicos  que  a  melloren 
notoriamente,  sempre  que  a  súa  dispoñibilidade  no  mercado,  de  acordo  co 
estado da técnica, se producira con posterioridade á adxudicación do contrato.

e. Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas,  ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á 
adxudicación do contrato.
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2. A modificación do contrato acordada conforme co disposto nesta cláusula  non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a 
introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva 
que a faga necesaria.

3. Para os efectos do disposto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a. cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características 
esenciais da prestación inicialmente contratada.

b. cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, 
tal e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación.

c. cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial  ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 
10  %  do  prezo  de  adxudicación  do  contrato;  no  caso  de  modificacións 
sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite.

e. en  calquera  outros  casos  en  que  poida  presumirse  que,  de  ser  coñecida 
previamente  a  modificación,  concorresen  ao  procedemento  de  adxudicación 
outros  interesados,  ou  que  os  licitadores  que  tomaron  parte  nel  presentasen 
ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas  no  proxecto  ou  cuxas  características  difiran  das  fixadas  neste,  os 
prezos  aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia 
previa do contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non acepta os 
prezos  fixados,  o  órgano  de  Contratación  poderá  contratalas  con  outro 
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu 
prezo,  reaxustarase  a  garantía  que  se  cuantificará  no  5%  do  incremento 
experimentado no prezo de adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá 
constituírse  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a 
notificación  de  aprobación  da  modificación.  A non  constitución  da  garantía 
dentro de devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, 

ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras
a) Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de 
obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requisitos e condicións establecidos no artigo  226 do TR.LCSP. 
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O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días 
naturais contados desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. 
A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do 
contrato. 

b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das 

obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requisitos e condicións establecidos nos artigos  227 e 228 do TR.LCSP. En todo caso 
as  prestacións  parciais  que o adxudicatario subcontrate  con terceiros  non poderán 
exceder   da  porcentaxe  máxima  establecida  no  epígrafe  4  BIS  do  cadro  de 
características do contrato.
O incumprimento por parte do contratista deste  límite  máximo de subcontratación 
establecido no epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais  e en consecuencia dará 
lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por danos 
e perdas á administración contratante.

Así  mesmo  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e 
condicións  establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación e o sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto 
polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación no sector da construción.

O  contratista  está  obrigado  a  aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou 
subministradores,  dentro dos prazos  e conforme as condicións establecidas no art. 
222 do TR.LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final
O  contratista  comunicará  por  escrito  ao  facultativo  director  da  obra  a  data 

prevista para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción  das  obras  realizarase  como  máximo  dentro  do  mes  seguinte  á 

terminación das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 de lTR.LCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle 

sexan  imputables  non  cumpre  esta  obrigación  o  representante  da  administración 
remitiralle  un exemplar  para que no prazo de dez días formule as alegacións que 
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do  resultado  da  recepción  redactarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os 
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta 
e o seu director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas 
fixando  un  prazo  para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  o  devandito  prazo  o 
contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou 
declarar resolto o contrato. 
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Dentro  do  prazo  de  3  meses  contados  a  partir  da  recepción,  o  órgano  de 
Contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será 
aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo do xuro de 
mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: calquera saldo de liquidación que resulte a 
favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das 

obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación 

das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos 
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante, por conta 
do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva
A) Obras contratadas pola Deputación 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director 
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre 
o  estado  das  obras.  Se  este  é  favorable,  o  contratista  quedará  relevado  de  toda 
responsabilidade,  salvo o  disposto no  art.  236 do TR.LCSP (responsabilidade  por 
vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, 
no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto 
no art. 216. do TR.LCSP.
No caso de que o informe non sexa favorable e os defectos observados se debesen a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de 
garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista 
para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal 
continuará  encargado  da  conservación  das  obras,  sen  dereito  a  percibir  cantidade 
ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de 
Contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do 
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía 
se é suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase 
o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento.
B) Obras contratadas polos Concellos 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista 

deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

39) Causas de resolución
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Serán as dispostas nos artigos 223 e 237 do TR.LCSP, cos efectos dispostos nos 
artigos 225 e 239. 

40) Réxime xurídico
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas 

as partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico 
e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos 
termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de 
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente 
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de 
dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e 
efectos  deste  contrato  serán  resoltos  polo  órgano  de  Contratación,  cuxos  acordos 
porán  fin  á  vía  administrativa  e  contra  eles  haberá  lugar  a  recurso  contencioso-
administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, 
previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo 
da interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. 
Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TR.LCSP, os interesados poderán interpor 
o recurso especial en materia de contratación.

101



ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

0. REGULACION 
HARMONIZADA

   a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                        

   b) contrato suxeito a regulación harmonizada                            

1. PROXECTO

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de 
produtos por Actividades (CNPA-
2009

B. Vocabulario común de contratos

2. ORZAMENTO A) Obras anuais ................ Euros (IVE INCLUÍDO)

B) Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE 
INCLUÍDO)
2012
2013...

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA
4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN 

FIXADO NO PROXECTO:

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable no presente prego

□ non aplicable

4-BIS  PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

…….% do prezo de adxudicación

       

5. CLASIFICACIÓN

6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS
7.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS
8. PERFIL DE 
CONTRATANTE

8.1 Enderezo páxina web: www………….

8.2 Publicación de adxudicación l (indicar a opción elixida):

   a) en BOP.                                    

   b) en perfil de contratante             

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA
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10. TAXAS DO 
CONTRATO
11. REVISIÓN DE 
PREZOS
12. CONTROL DE 
CALIDADE
13. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO .......................................
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª        _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
fax  (optativo)    _________________                 
dirección de correo electrónico (optativo)           _________________           
con DNI. (pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________ 
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
             
DNI ou CIF nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
nº            _________________
teléfono_________________
fax  (optativo)   _________________                   
dirección de correo electrónico (optativo) _________________

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicación 
da execución das obras comprendidas no proxecto de 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                               
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE……………………………  euros) .
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de 
cláusulas administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra.

3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas 
administrativas particulares.

4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):
a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
CIF

                                   de                   de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2) 
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                        de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na  cláusula 12.
(2) Indicar o título do contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL

a) Programa de traballo (cláusula 12.2.1.A.1):
Valorarase de 0 a 17 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous 

decimais)
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
específico e adaptado á obra

De 10,01 a 17 
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
xenérico e parcialmente adaptado

De 5,1 a 10 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
insuficiente

De 0,1 a 5 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental non 
adaptado e incompleto

0 puntos

b) Programa de actuación ambiental (cláusula 12.2.1.A.2):
Valorarase de 0 a 8 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous 

decimais)
Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e adaptada á 
obra 

De 5 a 8 puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e parcialmente 
adaptada

De 2 a 4,99 puntos

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente De 0,1 a 1,99 puntos
Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e 
incompleta

0 puntos

b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.1.B)
Valorarase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle (Para este proceso 

de cálculo utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade específico e adaptado á obra

De 1,51 a 3,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra

De 0,51 a 1,50 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade insuficiente

De 0,00 a 0,50 puntos

PORCENTAXE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.2)

Outorgarase a máxima puntuación (1 punto) á//s 
proposicións que oferten a maior porcentaxe e as 
restantes proposicións puntuaranse 
proporcionalmente

Ata 1 punto

PORCENTAXE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo calculado sobre o orzamento de execución 
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as 
cláusulas 12 e 29

Calcularase aplicando 
a seguinte fórmula: 3 
X % incremento de 
execución material 
(expresado en dous 
decimais) (Máximo 9 
puntos)
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c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C): de 0 a 12 
puntos
Valórase de 0 a 12 puntos conforme ao seguinte detalle  (Para este proceso de 

cálculo utilizaranse números de 2 decimais,  aplicando os redondeos que por 
exceso ou defecto correspondan):
Ofertas que presentan un esquema do 
plan de seguridade e saúde específico e 
adaptado á obra

De 10 a 12 puntos

Ofertas que presenten un esquema do 
plan de seguridade e saúde xenérico e 
parcialmente adaptado

De 6,50 a 9,99 puntos

Ofertas que presenten un esquema do 
plan de seguridade e saúde insuficiente

De 0,1 a 6,49 puntos

Ofertas que presentan un esquema do 
plan de seguridade e saúde non adaptado 
e incompleto

0 puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Só aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato (ANEXO I).
Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12.2.2 do presente 
Prego): de 0 a 10 puntos. 
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten 
debidamente xustificadas.

Puntuación máxima
Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo 

de  redución  de  prazos,  medidos  en  días  naturais,  que  representen  as  ofertas 
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto 
servirá para fixar proporcionalmente o número natural máximo de puntos que se 
han adxudicar por este concepto.  Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou 
igual ao 5% corresponderá un máximo de 2 punto; para unha porcentaxe superior 
ao 5% e  inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo de 
10 puntos.

Proceso de puntuación
A continuación, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo 

en consideración.
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 

80% da puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, 
e  un  100% ás  que  signifiquen  a  redución  máxima.  Ás  ofertas  que  representen 
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reducións  situadas  no  intermedio  dos  2  tramos  así  configurados  puntuaráselles 
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para  este  segundo  proceso  de  cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais, 
aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse  0 puntos a aquelas ofertas  de redución de prazo que non se 
consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non 
exceda  do  prazo  sinalado  en  proxecto  ou  dun  conxunto  de  proposicións  que 
signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 
punto.

Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

PUNTOS
MÁX.
80% MÁX.

  REDUCIÓNS DE PRAZOS

EXCLUSIÓNS

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 
coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de 
control interno de calidade, programa de traballo e plan de seguridade e saúde, non 
continuarán no proceso selectivo, quedando excluídos da 2ª fase e do procedemento 
aberto con multiplicidade de criterios. (Cláusula 15.1)

FASE II

a) Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa fórmula elaborada pola 
Facultade de Matemáticas 

1. Notacións
• P : prego de licitación, 
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• n : número de ofertas, 
• 1 2 nO O … O, , , : valor das n  ofertas, 

• mO : media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n =

= ∑ ), 

• 1 2 nB B … B, , , : baixas absolutas (  1i iB P O i … n= − , = , , ), 

• mB : baixa absoluta media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = −∑ ),

• 1 2 nb b … b, , , : baixas porcentual con respecto a P  ( 100i
i

Bb
P

= × , 1i … n= , , ), 

• max minb b, : baixas porcentuais  máxima e mínima, 

• mb : baixa porcentual media (
1

1 100
n

m
m i

i

Bb b
n P=

= = ×∑ ), 

• maxV : máxima valoración posible, 

• maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

• iW : valoración previa da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,
• iV : valoración final da oferta i -ésima entre 0  e maxV , 1 .i … n= , ,

Nota.- Dado que as baixas negativas correspondería a ofertas 
superiores ao prezo de licitación (e por tanto non admisibles), 
suponse que as baixas bi son iguais ou maiores que cero

  

2. Algoritmo de valoración de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coas ofertas  
presentadas

.
100

max min
max max

b bW V−=

2.2. Valoración previa entre 0  e Wmax

Unha   puntuación  inicial  Wi da  oferta  i-ésima  calcúlase  por  interpolación  por  tramos  do 
seguinte modo (ver a figura 1): 

• Se i mb b≤    (oferta entre o prezo licitación –baixa nula- e a oferta media)  entón  a súa  
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valoración é proporcional entre os valores 0 e 
8

10
maxW

:

8
10

max
i i

m

WW b
b

= ,

• Se i mb b>   (baixa superior á baixa media) entón a súa valoración é proporcional entre 
8

10
maxW

 e maxW : 

2 8( )
10( ) 10

max max
i i m

max m

W WW b b
b b

= − + .
−

2.3. Valoración final entre 0 e Vmax

En xeral, as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as ofertas  
son moi iguais. Por tanto, as baixas non terían moito peso na adxudicación dos contratos ou 
concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoracións previas para trasladar as 
puntuacións ao intervalo[0,Vmax],  sumando a cada valoración previa unha cantidade S case-
proporcional á baixa: 

• Se 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − , 

• Se 20max max maxb S V W≥ : = − . 

A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1): 

1i
i i

max

bV W S i … n
b

= + , = , , .

Nótase que a puntuación máxima Vmax só atinxe se a baixa máxima (bmax) é igual ou superior ao 
20% (figura 2).  
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Nota.- No caso particular  en que todas as  ofertas  son iguais  ao prezo de licitación tense  

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =   polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (V1=0) . 
Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda 
que non sexan exactamente cero. Por iso, propomos  dar unha puntuación nula a todas as  

ofertas  sempre que 610maxb −≤ .. 

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas

1. Definición de maxW : 

100
max min

max max
b bW V−= .

2. Definición de S : 

• Se 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − , 

• Se 20max max maxb S V W≥ : = − . 

3. Valoración das ofertas cando 610maxb −> . Para 1i … n= , , : 

• Se i mb b≤  entón  
8
10

max i
i i

m max

W bV b S
b b

= + ,

• Se i mb b>  entón  
2 8( ) .

10( ) 10
max max i

i i m
max m max

W W bV b b S
b b b

= − + +
−

4. Valoración das ofertas cando 610maxb −≤ :

• Para 1i … n= , , : 0iV = . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb < .

.
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 20maxb > .

.

3. Algoritmo para detectar as ofertas temerarias

3.1. Definición das ofertas temerarias
O  artigo 85 do R.D. 1098/2001 de 12 outubro,  as ofertas temerarias defínense do seguinte  
modo: 

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e atendendo ao  
obxecto  do  contrato  e  circunstancias  do  mercado,  o  órgano  de  contratación  poderá  
motivadamente  reducir  nun  terzo  no  correspondente  prego  de  cláusulas  administrativas  
particulares as porcentaxes establecidas nos apartados anteriores”.

Nese caso a definición das ofertas temerarias quedaría como segue: 

 Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 
16,67%, o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67

 Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior á outra en máis dun 
13,33%. 

 Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  temerarias  aquelas  que  sexan  inferiores  á  media 

113



aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. Con todo, excluiranse 
para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á media de todas en 
máis dun 6,67% desta. En calquera caso, considerásense  temerarias todas as ofertas con 
baixas porcentuais superiores a 16,67.  

 Número de ofertas: 4 ou máis. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores 
á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas 
existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcúlase unha 
nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número  
das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcúlase  sobre o tres ofertas de menor 
contía. 

3.2. Fórmula completa para detección de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

 1n = : Se 1 16,67b > , entón a oferta 1 (única) é temeraria. 

 2n = : Supoñemos que 1 2O O≥ . Se 2 1< 0,8667O O×  entón a oferta 2 é temeraria. 

 3n = : Supoñemos que 1 2 3O O O≥ ≥ . Sexa mO∗  definida como: 

2 3 1

1

1 ( ) se 1,0667
2

se 1,0667

m
m

m m

O O O O
O

O O O

∗
 + > × ,= 
 ≤ × .

Para 1 2 3i = , , , se 16,67ib >  o 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  é temeraria. 
 4n ≥ : Supoñemos que 1 2 nO O … O≥ ≥ ≥ . Se 1 1,06667 mO O> × , sexa l  o índice tal 

que 1 l n≤ ≤  e  
1 2 11,0667 1,0667l m l mO O … O O O O+≥ ≥ ≥ > × , ≤ × .

Definimos 

1 1

2 1 1

1

1 ( ) se 1,0667 e 3

1 ( ) se 1,0667 e 3
3

se 1,0667

l n m

m n n n m

m m

O … O O O l n
n l

O O O O O O l n

O O O

+

∗
− −

 + + > × ≤ − , −
= + + > × > − ,

 ≤ × .

Para 1 2i … n= , , , , se 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  é temeraria. 

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a fórmula poderá consultarse no seguinte enderezo 
de correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

O XEFE DO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN,

Luís Jaime Rodríguez Fernández
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PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES 
QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO (CUN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION 
:  FACTOR  PREZO)  DAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  NOS  PLANS 
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

 PREGO ADAPTADO AO REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011 DE 14 
DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA 

LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos do contrato.     

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o 

epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, 
integrado polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da Lei de 
contratos do sector público (en diante TR.LCSP), incluído o correspondente estudo de 
Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no 
art.  4  do  Decreto  1.627/97  e  o  estudo  de  xestión  de  residuos  de  construción  e 
demolición, de acordo co disposto no art. 4 do RD 105/2008 . 

O  conxunto  de  documentos  que  compoñen  o  proxecto  considérase  que 
forma parte integrante deste prego, tendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradición  entre  o  prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares e o prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TR.LCSP están suxeitos a regulación 
harmonizada  os  contratos  de  obras  cuxo  valor  estimado  sexa  igual  ou  superior  á 
cantidade que figura no art. 14.1 do TR.LCSP.

Neste  sentido  no  epígrafe  0  do  cadro  de  características  indícase  esta 
circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  no 

epígrafe 2 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante 
baixa respecto a este.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as 
súas propostas económicas, incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o 
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valor  engadido,  sen  prexuízo  de  que o  importe  deste  imposto  se indique  como 
partida independente, de conformidade co art. 87.2 do TR.LCSP e modelo de oferta 
económica do presente prego.

3) Financiamento. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á 
aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato. 
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de maio polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas 
locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios 
orzamentarios  que  se  detallan  para  cada  proxecto  de  execución  de  obra  no 
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito 
que para cada exercicio se consigne no orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do 
presente prego. 

4) Revisión de prezos. 
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de 

prezos  do  presente  contrato  e  por  tanto  non  se  aplicará  fórmula  ningunha  de 
revisión. 

5) Prazo de execución. 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do 
cadro  de  características  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da 
sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do Programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, 
na  súa  integridade  á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas 
anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. 
En consecuencia,  a devandita porcentaxe de baixa aplicarase a  realizar máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándoselle  ao adxudicatario o prezo da 
obra  realizada,  ata  o  importe  máximo  de  financiamento  relativo  a  cada 
anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o novo programa de 
traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 
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6) Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou 

xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TR.LCSP, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra de importe igual ou superior 
á cantidade establecida no artigo 65.1 do TR.LCSP, será requisito indispensable que o 
contratista  obtivera  previamente  a  correspondente  clasificación,  segundo  resulte  do 
proxecto  ou  documentación  técnica  que  conste  no  expediente  e  que  se  indica  no 
epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 

Non  obstante  o  establecido  no  parágrafo  anterior  para  os  empresarios  non 
españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten 
ante o órgano de contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e 
técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g. 

8) Unións temporais de empresas.
A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 

temporalmente  para  o  efecto,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  59  do 
TR.LCSP. 

Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar 
nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que 
asumen  o  compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de 
resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 
12   e   acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego, 
acumulándose  para  os  efectos  da  determinación da solvencia  da  unión temporal  as 
características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa 
clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TR.LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as Unións Temporais deberán formalizala, 
en escritura pública, así como presentar o CIF das Unións Temporais, todo iso dentro 
do  prazo  de  quince  días  seguintes  ao  da  data  en  que  reciba  a  notificación  de 
adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unións  Temporais  quedarán 
obrigados solidariamente ante a Administración.
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II.- Adxudicación.     

9) Procedemento  de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun único criterio de 

valoración: factor prezo) e como consecuencia adxudicaráselle á empresa que presente 
a oferta económica máis vantaxosa consistente no prezo máis baixo sen prexuízo do 
establecido  no  presente  prego  en  relación  coas  ofertas  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados. 

10) Anuncio e perfil de contratante.
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que 
se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de 
contratante  (art.  142  e  53  do  TR.LCSP)  e  nun  dos  diarios  de  maior  tirada  na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: De conformidade co disposto nos 
artigos  14  e  142.1  do  TR.LCSP,  o  anuncio  de  licitación  publicarase,  ademais,  no 
Boletín Oficial do Estado e Diario Oficial da Unión Europea. 
10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á 
información  relativa  á  actividade  contractual,  os  interesados  poderán  consultar  a 
información referente ás licitacións abertas a través de internet  no enderezo que se 
indica no epígrafe 8 do cadro de características do contrato.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA 
(ART.14 TR.LCSP)
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e 
prazo que se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, 
dentro do prazo dos vinte e seis días naturais contados a partir do día seguinte 
ao  de  publicación  do  anuncio  no  BOP ou  perfil  de  contratante  (art.  159.2 
TR.LCSP), en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser 
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

De  conformidade  co  artigo  112  do  TR.LCSP,  no  suposto  de  que  o 
expediente  se  declare  de  tramitación  urxente o  prazo  de  presentación  de 
proposicións será de trece  días naturais, contados desde o día seguinte ao de 
publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante.
Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que 

non coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir 
do día seguinte ao da publicación do  anuncio no BOP 
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11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART. 
14 TR.LCSP)
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada o prazo de presentación de 
proposicións será de cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de 
envío do anuncio á Comisión Europea (Diario Oficial da Unión Europea). O 
devandito  prazo  reducirase  a  trinta  e  seis  días  naturais  ou  en  casos 
excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous días, se se publicou o 
anuncio previo a que refire o parágrafo 1º do artigo 141 do TR.LCSP (159.1 
TR.LCSP).

12) Proposicións: documentación. 
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación". 
Conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que 
o substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas:  escritura de constitución ou modificación no seu 
caso,  inscrita  no  Rexistro  Mercantil,  cando  este  requisito  fose  esixible 
conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, 
estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a 
súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros 
da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente 
de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 
de aplicación. 
A.4) Empresas  non españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo sobre  o 
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A  capacidade  de  obrar  destas  empresas  acreditarase  mediante  a 
inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde 
están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou 
un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo 
coas  disposicións  comunitarias  de  aplicación  (Disposición  adicional  14 
TR.LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa 
capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente 
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de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo 
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de 
estados  non  pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar 
mediante  informe  expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da 
empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa Administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do 
informe sobre reciprocidade en relación coas empresas de Estados 
signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización 
Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non 
comunitarias):  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  de  tribunais  e 
xulgados españois. 

As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de 
sometemento á xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera 
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 
xurdir  do  contrato,  con  renuncia  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional 
estranxeiro  que  puidese  corresponderlle  ao  licitante  (art.  146.1.e  do 
TR.LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 

designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que 
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP). 
C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 

xurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou 
entidade en cuxo nome concorre ante a Administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos 

en que a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil
D) Verificación de suficiencia de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán ter a 

verificación  da  suficiencia   previamente  do  secretario  da  Corporación  ou 
funcionario habilitado. 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  está  incursa  en 

ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no 
artigo 146.1.c e 60 do TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D.
Con DNI
e domicilio en
provincia de
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rúa                                             nº
en nome propio ou en representación  da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos  
en prohibicións de contratar coa Administración establecidas no art. 60 e 146.1.c do TR.LCSP
Así  mesmo  declara  que  está  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  e  coa  
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

F)  Clasificación  e  acreditación  de  solvencia  mediante  compromiso  de 
adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 

F.1 Documento  de  clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  pola 
Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda 
(ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar 
clasificado  nos  grupos,  subgrupos  e  categoría  que  se  especifiquen  no 
proxecto,  no  caso  de  que  se  esixa  clasificación  conforme o  disposto  na 
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características. 

No  entanto  para  as  empresas  non  españolas  de  estados  membros  da 
Comunidade  Europea  que  non  estean  clasificadas  será  suficiente  que 
acrediten  ante  o  órgano  de  contratación  a  súa  solvencia  económica  e 
financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 75  do TR.LCSP e a 
solvencia  técnica  mediante  relación  das  obras  executadas  no  curso  dos 
últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as 
máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os 
medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de conformidade co 
disposto  no  art.  64.2  do  TR.LCSP.  Neste  sentido  os  licitadores  deberán 
achegar a seguinte documentación:

- Medios persoais:
A) Currículo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña 
de manifesto a súa idoneidade  pola súa experiencia na execución de 
obras con idénticas características ás do contrato, indicándose a súa 
titulación académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou 
calquera outra modalidade.

- Medios materiais:
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ás obras, adecuada ás súas características  de acordo coas 
necesidades establecidas no programa de traballo.
-  Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan 
previsto subcontratar,  dentro da porcentaxe máxima establecida no 
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epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato sinalando o 
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se lles vaia  encomendar 
a súa realización (art. 227 do TR.LCSP). No entanto, de acordo co 
disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización 
previa da Administración. No caso de que non se indique no cadro de 
características, a porcentaxe máxima será a establecida no artigo 227 
do TR.LCSP.

A  non presentación dos medios persoais  e materiais  propostos neste 
sobre ou a presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a 
posteriori. A non idoneidade dos medios persoais e materiais propostos 
determinará  a  exclusión  da  oferta,  logo  dos  informes  técnicos 
correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.  
O  incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase 
incumprimento de obriga esencial para os efectos dispostos no art. 223.f 
TR.LCSP.  Non  obstante  o  órgano  de  contratación  poderá  optar  pola 
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No suposto de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores 

deberán acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a 
que se refire  o  art.  75 do TR.LCSP e a  solvencia  técnica  mediante:  1º  .-  a 
relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de 
certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .-compromiso de 
adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para 
estes efectos os licitadores deberán achegar a seguinte documentación:
- Medios persoais:

A) Currículo  do delegado, xefe de obra e  encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade  pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas  características  ás  do  contrato,  indicándose  a  súa  titulación 
académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade.

- Medios materiais:
   -  Relación  de  maquinaria,  equipos  e  medios  auxiliares  que  o  licitador 

adscribirá ás obras, adecuada ás súas características  de acordo coas necesidades 
establecidas no programa de traballo.

-  Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan 
previsto subcontratar,  dentro da porcentaxe máxima establecida no 
epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato sinalando o 
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se lles vaia  encomendar 
a súa realización (art. 227 do TR.LCSP). No entanto, de acordo co 
disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización 
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previa da Administración. No caso de que non se indique no cadro de 
características, a porcentaxe máxima será a establecida no artigo 227 
do TR.LCSP.

A  non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori. A non 
idoneidade dos medios persoais e materiais propostos determinará a exclusión 
da oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas 
circunstancias.  

O  incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase 
incumprimento  de  obriga  esencial  para  os  efectos  dispostos  no  art.  223  f) 
TR.LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición 
de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.
H) Unións temporais de empresas. 
Indicación  dos  nomes  e  circunstancias  das  empresas  que  a  constitúen, 

participación de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en 
UTE  no  caso  de  resultar  adxudicatarias,  de  conformidade  co  artigo  59  do 
TR.LCSP e cláusula 8 do presente prego.
I) Declaración de empresas vinculadas. 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un 

mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TR.LCSP, presentarase 
necesariamente  unha  declaración  indicando  esta  circunstancia  e  o  nome  ou 
denominación social destas, debendo constar este documento en cada unha das 
ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
comunidades  autónomas  e  rexistro  voluntario  de  documentación  de 
empresas contratistas da Excma. Deputación da Coruña: 
Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  se  atopen  inscritas 
acompañando a correspondente certificación onde se recollan os extremos a que 
se refire o art. 328 do TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os 
datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a Administración poida solicitar 
aqueles datos ou documentos que considere necesarios co fin de verificar ou 
comprobar a súa exactitude ou vixencia.
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da  Excma.  Deputación 
Provincial da Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos 
inscritos  ou  a  simple  referencia  ao  número  de  inscrición  no  Rexistro  e  en 
consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da 
Deputación  Provincial  da  Coruña  (Ordenanza  reguladora  do  rexistro  de 
documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación Provincial da 
Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP 
núm.  64  do  20  de  marzo  de  1998)  quedarán  dispensadas  de  presentar  os 
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documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os 
citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias 
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo:

D.
con residencia
provincia de
rúa                                             nº
segundo DNI nº
en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Autoriza   á  Administración  contratante  a  solicitar  a  cesión  da  información  por  medios  
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigas  
tributarias co Estado e da Seguridade Social para efectos do procedemento de contratación do  
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de  
decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas  
físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e  
demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación  o considere oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 

índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". 
Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, 
os licitadores non terán que presentar o sobre de Referencias técnicas.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica". 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo 
que figura como anexo II deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No 

entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen 
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional.
En consonancia  co  disposto  no  art.  103  do TR.LCSP os  licitadores  quedan 

dispensados da constitución da garantía provisional. 
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15) Apertura de plicas e adxudicación. 
Polo que respecta  á  cualificación da documentación presentada (defectos  ou 

omisións reparables,  rexeitamento de proposicións e  demais actuacións da Mesa de 
Contratación), estarase ao disposto no art. 160 do TR.LCSP.

15.1 Apertura das ofertas.
A Mesa  de  Contratación  procederá  en  acto  público  á  apertura  das  ofertas 

económicas. Celebrarase no lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios 
de contratación da Corporación ou perfil de contratante.
O  presidente  manifestará  o  resultado  da  cualificación  dos  documentos 

presentados, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa 
ou causas de inadmisión destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do 

procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non 
poderán ser abertos. 
Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidarase  aos  licitadores 

interesados  a  que  manifesten  as  dúbidas  que  se  lles  ofrezan  ou  pidan  as 
explicacións  que  consideren  necesarias,  procedendo a  mesa  ás  aclaracións  e 
contestacións  pertinentes,  pero sen que neste  momento  poida  aquela  facerse 
cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de 
ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.
 15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación 

examinada  e  admitida,  excedese  do  presuposto  base  de  licitación,  variase 
substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que 
adoece  de  erro  ou  inconsistencia  que  a  fagan  inviable,  será  desbotada  pola 
mesa, en resolución motivada. 
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados. 

15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a 
proposición  non  poida  ser  cumprida  como  consecuencia  de  baixas 
desproporcionadas  ou  anormais,  notificaralles  esta  circunstancia  aos 
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de 
cinco días xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que 
se refire  o apartado 15.4 da  presente cláusula.  A xustificación realizada 
polos licitadores remitirase para informe dos Servizos Técnicos co fin de 
que emitan o correspondente informe. 

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal 
as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de 
licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa 
porcentual é superior a 16,67%
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- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a 
outra en máis dun 13,33%
-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  temerarias  aquelas  que  sexan 
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% 
de dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta 
máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun 6,67% 
desta. En calquera caso, consideraranse temerarias todas as ofertas con 
baixas porcentuais superiores a 16,67
-  Número  de  ofertas:  4  ou  máis.  Consideraranse  temerarias  aquelas 
ofertas que sexan inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 
6,67% de dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan 
superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova 
media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, 
se  o  número  das  restantes  ofertas  é  inferior  a  tres,  a  nova  media 
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  o  carácter 
desproporcionado ou anormal da oferta e en función da documentación 
que presente o adxudicatario no trámite de xustificación da oferta, ou na 
documentación xa presentada, os seguintes: 
1º  .-  Adecuada xustificación dos prezos ofertados,  que como mínimo 
comprenderá unha explicación dos prezos dos materiais a pé de obra.
2º .- Volume de obra xa contratado, en relación cos medios persoais e 
materiais que teña o licitador. 
3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

No caso de que,  aplicando os criterios de valoración,  dúas ou 
máis  empresas  empaten  na  maior  puntuación  terá  preferencia  na 
adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal maior número de 
traballadores con discapacidade  (non inferior ao 2%) de conformidade 
co establecido na Disposición adicional  4ª  do TR.LCSP, e acordo do 
Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do17 de 
marzo de 2000). 

15.4 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo 

que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en 
calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o 
prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) 
a  proposta  da  Mesa  de  Contratación,  c)  a  adxudicación,  d)  antes  da 
formalización  do  contrato,  e)  a  comprobación  do  replanteo,  f)  o  inicio  e 
execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á 
incautación  da  garantía,  sen  prexuízo  da  esixencia  de  indemnización  polos 
danos e perdas causados á Administración contratante e demais consecuencias 
previstas no TR.LCSP. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 

provisional,  a  Corporación  poderá  esixir  o  devandito  importe  mediante  o 
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 
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A  renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormais  ou 
desproporcionados, ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do 
prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos 
que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a Administración non acordase a adxudicación   no prazo de 15 

días,  contados desde a apertura das proposicións,  o  contratista  terá  dereito  a 
retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art .161 do TR.LCSP, 
non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente  apartado  ampliarase  en  15  días 
hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 152.3
15.5. No acordo ou resolución de adxudicación concretará o órgano competente 
da Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en 
que  a  Dirección  da  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servizos  logo  da 
tramitación do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 
16.1.  Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación 
requirirase ao licitador que presentara a oferta máis vantaxosa para que dentro do 
prazo de dez días hábiles,  contados desde o seguinte  a  aquel  en que recibise o 
requirimento, presente:
a) A documentación  xustificativa  de  acharse  ao  corrente  no  cumprimento  das 
súas  obrigas  tributarias  e  da  Seguridade  Social   ou  autorice  ao  órgano  de 
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
b) Constituír  a  garantía  definitiva  por  importe  do  5  por  cento  do  importe  de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios 
a que se refire o art. 96 TR.LCSP.

      A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de 
caución provenientes de entidades, que se atopen en situación de mora 
fronte  á  Administración  contratante  como  consecuencia  da  falta  de 
pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou 
seguros  de  caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais  despois  de  recibirse  na  entidade  o  primeiro  requirimento  de 
pago.  Para estes  efectos o contratista  antes  de constituír  o  aval  ou o 
seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do 
disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en  consecuencia 
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola 
Administración.
c)  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais 
que se comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato.

16.2  De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado, 
entenderase  que  o  licitador  retirou  a  súa  oferta,  procedéndose  nese  caso  a 
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solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden 
clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art . 60.2.d e 61.2.e do TR.LCSP
  16.3 O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco 
días hábiles seguintes á recepción da documentación.
  16.4  A  adxudicación  notificaráselle  aos  licitadores  e  simultaneamente 
publicarase no perfil de contratante.

III.- Formalización do contrato.

17) Formalización do contrato.
 a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación 

conforme o artigo 40.1 e 156 do TR.LCSP a formalización non poderá efectuarse antes 
de  que  transcorran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  a  notificación  da 
adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha  vez  transcorrido  este  prazo  sen  que  se  interpuxera  recurso  que  leve 
aparellada a suspensión da formalización do contrato o órgano de contratación requirirá 
ao adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior  a  cinco días 
contados desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a formalización.
b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde 
dos  quince  días  hábiles  seguintes  a  aquel  no  que  se  reciba  a  notificación  da 
adxudicación aos licitadores e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizase o contrato 
dentro  do  prazo  indicado,  a  Administración  poderá  acordar  a  incautación  sobre  a 
garantía definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso esixise.

Se  as  causas  da  non  formalización  fosen  imputables  á  Administración, 
indemnizarase o contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- Execución do contrato.

18) Acta de comprobación do replanteo.
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación 

do  replanteo,  na  data  na  que  a  Administración  sinale,  quedando  obrigado  o 
contratista, logo da notificación previa, a acudir a este e subscribir a correspondente 
acta, de conformidade co artigo 229 do TR.LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de 
Replanteo  a  súa  ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas 
consecuencias e efectos dispostos no artigo 237 do TR.LCSP. 
18.2.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo
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O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da 
sinatura da acta de comprobación de replanteo. 

O  adxudicatario  deberá  comunicarlle   a   apertura  do  centro  de  traballo  á 
autoridade  laboral  competente  con  carácter   previo  ao  comezo  dos  traballos, 
documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e 
ao coordinador de seguridade e saúde. 

Cando  o  resultado  da  comprobación  do  replanteo  demostre  a  posesión  e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director  das obras,  e  sen reserva por parte  do contratista,  darase por 
aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este extremo explicitamente 
na acta  estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito 
de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día 
seguinte ao da sinatura da acta. 
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e 
relación  de  subcontratistas  e  subministradores.-  Dentro  dos  15  días  naturais 
seguintes  ao  da  sinatura  do  contrato,  e  sempre  antes  do  inicio  das  obras,  o 
contratista presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan 
de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do RD 
105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que 
se ha realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente da 
Corporación logo do informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle  ao presidente da Corporación a aprobación do 
Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza da obra,  o  presidente da Corporación,  a proposta  do 
técnico  director  poderá  eximir  ao  contratista  da  presentación  do  programa  de 
traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as 
obras plurianuais. 

19) Carteis e sinais.
19.1.- Na data  en que comecen os  traballos,  o  contratista  queda obrigado a 
colocar á súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato 
que sinale a Administración Provincial. O devandito cartel deberá manterse na 
obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista 
durante o devandito prazo de que o cartel  permaneza instalado en perfectas 
condicións.
Transcorrido  o devandito  prazo  o  contratista  deberá  proceder  á  retirada  do 

cartel á súa costa.
Así  mesmo,  o  contratista  está  obrigado  a  instalar  á  súa  costa  os  sinais 

indicativos de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co 
disposto no Código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, 
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e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa 
total  terminación,  sendo persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados 
por incumprimento desta cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar  a cada certificación de obra as seguintes 
fotografías por triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data 

da súa realización.
Na  data  da  acta   de  recepción  o  adxudicatario  deberá  entregarlle  á 

Administración  a  reportaxe  fotográfica  ou  en  vídeo  relativo  ao 
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A 
citada  documentación  poderá  utilizala  a  Administración  libremente  e  sen 
limitación temporal.

20) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 

correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos. 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira 
calidade  e  nas  condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a 
documentación que a integra, así  como de conformidade coas instrucións ou 
regulamentos  técnicos  nacionais  obrigatorios,  a  condición  de  que  sexan 
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do 
TR.LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados 
nas condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os 
materiais na obra logo do exame e aceptación polo técnico-director, nos termos 
e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. 
Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá 
comunicalo  por  escrito  ao  contratista,  sinalando  as  causas  que  motiven  tal 
decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación 
da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da 
obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente, nin lle dea 
dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  Administración 
examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da 
obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas 
medicións e certificacións parciais. 
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21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se 
se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para 
crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará 
durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da 
garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se 
dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia 
de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruína  con 
posterioridade  á  expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da 
construción,  debido  a  incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista, 
responderá  este  dos  danos e  perdas   que  se manifesten  durante  o termo de 
quince anos contados desde a recepción. 
Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestara  ningún  dano  ou  prexuízo, 
quedará  totalmente  extinguida  a  responsabilidade  do  contratista,  de 
conformidade co artigo 236 do TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e  inspección das  obras  correspóndelle  ao técnico-director  destas 

(director de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos 
arts. 12 e 13 da Lei 38/99, do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o cal lle 
ditará  as  instrucións  necesarias  ao  contratista  para  a  normal  e  eficaz  realización 
daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución  conveniente,  mediante  as  anotacións 
correspondentes no Libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá 
inspeccionar as obras cando o considere oportuno ou encomendarlles as ditas funcións 
aos técnicos da Corporación. 

23) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de 

Seguridade Social. 

24) Prevención de riscos laborais.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade 

e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

24. bis) Produción e xestión de residuos.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e 

xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, 

prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas 
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polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas foran ocasionados como consecuencia inmediata e 
directa  dunha  orde  da  Administración,  será  esta  responsable  dentro  dos  límites 
establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos 
causados á Administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios 
ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola 
vía de constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata 

o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación.
O  contratista  deberá  responder  da  custodia  e  conservación  dos  materiais  e 

instalacións,  sen  que  teña  dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,  perdas  ou 
prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores, 
climatización,  aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá 
realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento 
destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, 
asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O  adxudicatario  virá  obrigado  a  pagar  todos  os  gastos,  de  publicación  de 

anuncios de licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no 
epígrafe 13 do cadro de características do contrato. 

Así  mesmo,  deberá  pagar  todos  os  impostos,  contribucións,  taxas  e 
prezos  públicos  que  pesen  sobre  o  contrato  ou,  no  seu  caso,  sobre  o  obxecto  do 
contrato,  así  como  sobre  a  obtención  da  licenza  de  obras  ou  imposto  sobre 
construcións,  obras e  instalacións,  se procedese,  e  o  aboamento de calquera tributo 
relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a 
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu 
caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos 
elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para  aprobaren os organismos 
competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e 
pago das taxas correspondentes.
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29) Control de calidade externo.
 A Administración, a través da Dirección e de acordo co previsto no prego de 
prescricións técnicas e epígrafe 12 do cadro de características do contrato, ordenará a 
unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola Administración, que 
se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso 
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un 
importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.

A  mesma  Dirección  fixará  o  número,  forma  e  dimensións  e  demais 
características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que 
non  exista  disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  prego  de 
prescricións técnicas particulares. 

30) Dereitos do adxudicatario. 
30.1.- Dereito  ao  aboamento  da  obra  que  realmente  execute  conforme  as 
cláusulas  do  presente  prego,  e  de  conformidade  co  programa  de  traballo 
previsto  para  cada  anualidade  e  de  acordo coa  disposición  transitoria  6ª  do 
TR.LCSP,  o  devandito  aboamento  deberá  efectuarse  dentro  dos  seguintes 
prazos:
a)Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012  o prazo no que as 
Administracións teñen a obriga de aboar o prezo das obrigas ás que se refire o 
apartado 4 do artigo 216 será dentro dos 40 días seguintes á data da expedición 
das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a 
realización total ou parcial do contrato.
b) Do 1 de xaneiro de 2013 en adiante o prazo no que as Administracións teñen 
a obriga de aboar o prezo das obrigas ás que se refire o apartado 4 do artigo 216 
será dentro dos 30 días seguintes á data da expedición das certificacións de 
obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou 
parcial do contrato.
 A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda 
no caso de que conte coa autorización da dirección, non lle dará dereito ao 
contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación 
necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2  Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir  do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e 
a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de 
decembro  de  2004  pola  que  se  establecen  as  medidas  de  loita  contra  a 
morosidade nas operacións comerciais e art. 216.4 do TR.LCSP.
Non  obstante  o  indicado  no  apartado  anterior,  no  caso  de  que  algunha 

certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no 
momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a 
súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o 
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prazo  para  esixir  o  xuro  de  mora  a  partir  da  expedición  da  certificación 
emendada.

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non 
se presentara no Rexistro Xeral,  o prazo para esixir  o xuro de mora non se 
iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se 
presente esta no Rexistro Xeral.
30.3.-  Dereito  á  suspensión  do  cumprimento  do  contrato  no  caso  de  que  a 
demora  do  pago  fose  superior  a  catro  meses,  debendo  comunicarlle  á 
Administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  do 
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos 
termos establecidos no art. 216.5 do TR.LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da Administración fose superior a 
oito meses. (216.6)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do 
TR.LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada. 
31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma 
que estableza o prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra 
executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de 

quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á 
dirección  coa  suficiente  antelación,  co  fin  de  que  esta  poida  realizar  as 
correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A  falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  lle  corresponde  probar  ao 

contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da Administración sobre 
o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as 
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 
os  prezos  contratados,  redactará  mensualmente  a  correspondente  relación 
valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a 
relación valorada e tramitaraas a Dirección Facultativa nos dous días seguintes 
do período que correspondan logo da audiencia ao contratista para os efectos da 
súa conformidade ou reparos. 
No  suposto  de  obras  plurianuais  as  certificacións  deberán  axustarse  ás 
anualidades  previstas  sen  que  nunha  única  certificación  se  poidan  reflectir 
importes correspondentes a distintas anualidades. 
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31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas 
de  relación  valorada  expedidas  pola  Dirección  Facultativa  da  obra  e 
aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano  competente  da  Corporación.  Así 
mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación. 

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións 
que  se  produzan  na  medición  final  e  sen  supor  en  forma  ningunha 
aprobación e recepción das obras que comprenden
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acumulados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 
do  valor  dos  materiais  acumulados  necesarios  para  a  obra  logo  da 
autorización do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar 
que  se  trata  dos  devanditos  materiais  e  que  se  cumpren  os  seguintes 
requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 
b)  Que  foran  recibidos  como  útiles  e  almacenados  na  obra  ou  lugares 
autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración 
ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra 
en que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a Dirección de 
Obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente. 
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado 
de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente  proxecto,  incrementado,  no  seu  caso,  nas  porcentaxes  de 
beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non 
tivese  a  regulamentaria  descomposición  de  prezos  e  non  figurase  no 
proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non podendo exceder o 
50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista 
crédito  suficiente  con  cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio 
económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do 
aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao 
aboamento  que  corresponda  ao  crédito  dispoñible  da  anualidade  do 
exercicio económico de que se trate. 
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das 
instalacións  e  equipos  necesarios  para  a  obra,  de  acordo  coas  regras 
seguintes: 

a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da 
amortización,  calculado de acordo coa normativa  vixente  do imposto 
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 
100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización 
da obra, e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos 
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a 
utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha 
memoria explicativa dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución 
estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acumulados e por 
instalacións e equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa 
do  correspondente  aval  polo  importe  correspondente  ao  do  respectivo 
aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 do TR.LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a 
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos 
a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza 
fronte á Administración, poderán cedelo conforme a dereito. 
Para  que  a  cesión  do dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á 

Administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta do 
acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu 
cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, 
a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 
Unha  vez  que  a  Administración  teña  coñecemento  do  acordo  de  cesión,  o 

mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de 
que a cesión se poña en coñecemento da Administración, os mandamentos de 
pago a nome do contratista producirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables 

ao contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do 
tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que 
será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 
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33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado 

para a súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución 
sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte 
da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorrera en demora respecto 
ao cumprimento do prazo total,  a Administración poderá optar  indistintamente pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior 
respecto ao incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais,  ou cando a 
demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do 
cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do 
prezo  do  contrato,  o  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa 
resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa  execución  con  imposición  de  novas 
penalidades. 

34) Modificacións de obras. 

34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida 
aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado 
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estes se prepararan por un 
terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, 
nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, logo da 
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.
Non  obstante   o  disposto  no  apartado   1º  só  poderán  introducirse  variacións  sen 
necesidade de previa aprobación cando estas consistan  na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre 
que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo 
do contrato (art.  234 do TR.LCSP).

As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o 
límite disposto nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da  TR.LCSP. No entanto, cando 
con posterioridade a estas houbera necesidade de introducir no proxecto modificacións 
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das dispostas no art.  234 do TR.LCSP haberán de ser recollidas tales variacións na 
proposta que se ha elaborar sen necesidade de agardar para facelo á certificación final 
citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se 
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no título  V do libro  I  do 
TR.LCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha. 

A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de 
que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa  documentación 
preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou 
aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova 
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime 
establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as 
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b).

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuación da  prestación contratada para satisfacer  as  necesidades  que 
pretenden  cubrirse  mediante  o  contrato  debido  a  erros  ou  omisións 
padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.

b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas 
obxectivas  que  determinen  a  súa  falta  de  idoneidade,  consistentes  en 
circunstancias  de  tipo  xeolóxico,  hídrico,  arqueolóxico,  ambiental  ou 
similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato 
e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia 
requirida  de  acordo  cunha  boa  práctica  profesional  na  elaboración  do 
proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c) Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da 
prestación nos termos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co 
estado  da  técnica,  se  producise  con  posterioridade  á  adxudicación  do 
contrato.
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e) Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, 
urbanísticas,  de  seguridade  ou  de  accesibilidade  aprobadas  con 
posterioridade á adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao disposto nesta cláusula  non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a 
introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva 
que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a) cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características 
esenciais da prestación inicialmente contratada.

b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, 
tal e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación.

c) cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial  ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 
10  %  do  prezo  de  adxudicación  do  contrato;  no  caso  de  modificacións 
sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este límite.

e) en  calquera  outros  casos  en  que  poida  presumirse  que,  de  ser  coñecida 
previamente  a  modificación,  concorresen  ao  procedemento  de  adxudicación 
outros  interesados,  ou  que  os  licitadores  que  tomaron  parte  nel  presentasen 
ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas 
no proxecto ou cuxas características difiran  das fixadas neste, os prezos  aplicables a 
estas serán fixados pola Administración,  logo da audiencia do contratista  por prazo 
mínimo  de  3  días  hábiles.  Se  este  non  aceptase  os  prezos  fixados,  o  órgano  de 
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou 
executalas directamente.
 34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de  adxudicación (IVE excluído )  Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do 
prazo máximo de  15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación. 
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35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de 
obras  sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da 
Corporación,  cos  requisitos  e  condicións  establecidos  nos  artigos   226  do 
TR.LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días 
naturais contados desde a autorización expresa polo órgano de contratación da 
cesión. A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 

b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das 

obras  sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da 
Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos  227 e 228 do 
TR.LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate 
con terceiros non poderán exceder da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 
4 BIS do cadro de características do contrato .
O  incumprimento  por  parte  do  contratista  deste  límite  máximo  de 
subcontratación,   establecido no epígrafe 4 BIS do cadro de características do 
contrato, considerarase incumprimento das súas obrigas contractuais esenciais e 
en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e 
indemnización por danos e perdas á  Administración contratante

Así  mesmo  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e 
condicións  establecidas  na  Lei  32/2006,  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación  do sector da construción e Real decreto 1109/2007, do 24 de 
agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación no sector da construción.

O  contratista  está  obrigado  a  aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou 
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 
222 do TR.LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicaralle por escrito ao facultativo director da obra a data 

prevista para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción  das  obras  realizarase  como  máximo  dentro  do  mes  seguinte  á 

terminación das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TR.LCSP. 
O contratista ten obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle 

sexan  imputables  non  cumpre  esta  obriga  o  representante  da  Administración 
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que 
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 
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Do resultado  da  recepción  levantarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os 
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas farase constar así na 
acta e o director destas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións 
precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo 
o contratista non o efectuara, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable 
ou declarar resolto o contrato. 

Dentro  do  prazo  de  3  meses  contados  a  partir  da  recepción,  o  órgano  de 
contratación  deberá aprobar  a  certificación  final  das  obras  executadas,  que  será 
aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato  En canto ao prazo do xuro 
de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte 
a favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das 

obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación 

das  obras,  seguindo,  no seu caso,  as  instrucións  que  reciba  do técnico-director, 
sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obriga,  os  traballos 
necesarios para a súa reparación executaraos a Administración contratante, á conta 
do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o 
director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un 
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará 
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art.  236 do TR.LCSP 
(Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou 
cancelación  da  garantía  e  á  liquidación,  no seu caso,  das  obrigas  pendentes 
aplicándoselle ao pago destas últimas o disposto no art . 216 do TR.LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se 
debesen a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante 
o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo  procederá  a  ditar  as  oportunas 
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle 
un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, 
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o 
órgano de  contratación  poderá  ordenar  a  execución  destas  a  outra  empresa, 
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correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, 
ben  con  cargo  á  garantía  se  fora  suficiente,  e  se  o  importe  da  reparación 
excedese do importe da garantía esixirase o aboamento dos devanditos gastos 
pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do 

contratista deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá 

ser financiado integramente polo concello contratante. 

39) Causas de resolución.
Serán as dispostas nos artigos 223 e 237 do TR.LCSP, cos efectos dispostos no 

artigo 225 e 239. 

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas 

as partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e 
normas  complementarias)  e  no  seu caso  da  Comunidade Autónoma de  Galicia  nos 
termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de 
desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente 
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de 
dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e 
efectos deste contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán 
fin  á  vía  administrativa  e  contra  estes  haberá  lugar  a  recurso  contencioso-
administrativo,  conforme ao  disposto  pola  Lei  reguladora  da devandita  xurisdición, 
logo da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo 
da interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. 
Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TR.LCSP os interesados poderán interpor o 
recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
0. REGULACION 
HARMONIZADA

   a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       
   b) contrato suxeito a regulación harmonizada                           

1. PROXECTO
1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de 

produtos por Actividades (CNPA-
2009)

B. Vocabulario común de contratos

2. ORZAMENTO A) Obras anuais ................ Euros (IVE INCLUÍDO)

B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario importe (IVE 
INCLUÍDO)
2012
2013...

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA
4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO:

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable no presente prego

□ non aplicable
4-BIS PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

….% do prezo de adxudicación

5. CLASIFICACIÓN
6. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS
7.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS
8. PERFIL DE 
CONTRATANTE

8.1 Enderezo páxina web: www………….

8.2 Publicación de adxudicación l (indicar a opción elixida):
   a) en BOP                                    
   b) en perfil de contratante             

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA
10. TAXAS DO 
CONTRATO
11. REVISIÓN DE 
PREZOS
12. CONTROL DE 
CALIDADE
13. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO …………………
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D.         _________________                                   
con domicilio en _________________.                             
rúa           _________________        
nº             _________________ 
teléfono_________________
fax  (optativo)    _________________                 
enderezo de correo electrónico (optativo)           _________________           
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº     _________________ 
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        
             
DNI ou CIF nº    _________________                 
e con domicilio en _________________.                        
rúa_________________
nº            _________________
teléfono_________________
fax  (optativo)   _________________                   
Enderezo de correo electrónico (optativo) _________________

Toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor prezo) para 
a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                               
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o  seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE……………………………  euros) .
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra.

3º.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas 
administrativas particulares.

4º.- Fai constar que na presente licitación (indique o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
   b)___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
CIF

 _________                      ,           de                   de 201_
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O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2) 
presentada por ..                         
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                             ,           de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao 
disposto na  cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato.
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PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES 
QUE  HABERÁN  DE  REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE 
PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  DAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  NOS 
PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

PREGO ADAPTADO AO REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011 DO 14 DE 
NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE 
CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos do contrato

1.1) Obxecto do contrato
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire o epígrafe 1 
do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado 
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do 
sector público (en adiante TR.LCSP), incluído o correspondente Estudo de seguridade e 
saúde ou Estudo básico de seguridade e saúde,  de acordo co disposto no art.  4 do 
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de 
acordo co disposto no art. 4 do R.D. 105/2008 . 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, tendo carácter contractual. 
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o 
Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato
Para os  efectos  do  presente  prego  e  do  TR.LCSP  están  suxeitos  a  regulación 
harmonizada  os  contratos  de  obras  cuxo  valor  estimado  sexa  igual  ou  superior  á 
cantidade que figura no art. 14.1 do TR.LCSP.
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia. 

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do 
cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto 
deste.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor 
engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida 
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independente,  de  conformidade  co  art.  87.2  do  TR.LCSP e  modelo  de  oferta 
económica do presente prego.

3) Financiamento 
3.1. Obras de carácter anual
Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á 
aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato. 
3.2. Obras de carácter plurianual
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas 
locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios 
orzamentarios  que  se  detallan  para  cada  proxecto  de  execución  de  obra  no 
epígrafe 2.B do cadro de características do contrato. En consecuencia o presente 
gasto queda subordinado ao crédito que para  cada  exercicio se  consigne  no 
orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do 
presente prego. 

4) Revisión de prezos
Atendendo á natureza da  obra,  non procederá  en ningún caso  a  revisión de 
prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de 
revisión. 

5) Prazo de execución 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do 
cadro  de  características  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da 
sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.-  Prórrogas.- O  prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, 
na  súa  integridade  á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas 
anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. 
En consecuencia,  a devandita porcentaxe de baixa aplicarase a  realizar máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra 
realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. 
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Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que 
será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar
Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TR.LCSP, e 
acrediten  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  (ou  estean  debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista
Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior á cantidade establecida no artigo 65.1 do TR.LCSP, será requisito 
indispensable  que  o  contratista  obteña  previamente  a  correspondente  clasificación, 
segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que conste no expediente e que 
se indica no epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de 
Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o Órgano 
de  Contratación  correspondente  a  súa  solvencia  económica,  financeira  e  técnica, 
mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g. 

8) Unións temporais de empresas
A administración  poderá  contratar  con  unións  de  empresarios  que  se  constitúan 
temporalmente  para  o  efecto,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  59  do 
TR.LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen 
o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultaren 
adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 
12  e  acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do  presente  prego, 
acumulándose  para  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as 
características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa 
clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TR.LCSP.
No  suposto  de  resultar  adxudicataria,  a  unión  temporal  deberá  formalizar  esta,  en 
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do prazo 
de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a 
súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unións  temporais  quedarán  obrigados 
solidariamente ante a administración.
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II.- Adxudicación

9) Procedemento de adxudicación
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante
A )PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DE 
CONTÍA.- Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 
177.2 do TR.LCSP: de acordo co disposto no art. 177.2 en relación co art. 171.d, este  
procedemento non require a publicación de anuncios en boletíns oficiais ou no Perfil de 
contratante. 
No  entanto,  deberá  consultarse,  polo  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  a 
realización do obxecto do contrato. 
A pesar  de  non  ser  obrigatorio,  o  órgano  de  Contratación  poderá  optar  tamén  por 
calquera destas dúas modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa
B.- publicar un anuncio no Perfil de contratante
C.- publicar un anuncio no BOP

No cadro de características do contrato indicarase por cal destas tres modalidades se 
opta. 
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166 
do TR.LCSP

B) PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DA 
CONTÍA.- Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 
177.2 do TR.LCSP e non superen o límite establecido no art. 171.d do TR.LCSP: 

Prazo para a presentación de solicitudes de participación: será de dez días contados 
desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, 
aínda  que poderá  engadirse  a  esta  publicación  a  publicación  do correspondente 
anuncio no Perfil do contratante. 
Serán de aplicación ao procedemento negociado nestes casos as normas contidas 
nos arts. 163 a 166 do TR.LCSP.
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11) Proposicións: lugar e prazo de presentación
A  )PROCEDEMENTO  SEN  PUBLICIDADE  OBRIGATORIA  POR 
RAZÓN DE CONTÍA

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo 
que se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do 
prazo dos oito días naturais contados do día seguinte ao da recepción da invitación 
para que se oferte ou ao da publicación en prensa, BOP ou no Perfil de contratante, 
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de 
características, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser 
lacrados  e  precintados,  asinados  polo  licitador  ou  persoa  que  o  represente,  e  coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

B)  PROCEDEMENTO  CON  PUBLICIDADE  OBRIGATORIA  POR 
RAZÓN DA CONTÍA .- As solicitudes de participación presentaranse no lugar e 
prazo que se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, 
dentro do prazo dos dez días naturais contados do día seguinte ao de publicación 
do anuncio no BOP, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán 
ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.

12) Proposicións: documentación
12.I PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN 
DE CONTÍA

12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación". 
Conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que 
o substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas:  escritura de constitución ou modificación no seu 
caso,  inscrita  no  Rexistro  Mercantil,  cando  este  requisito  fose  esixible 
conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
Se  non o  for:  escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación, 
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula 
a súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente rexistro oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de 
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos  ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
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establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 
de aplicación. 
A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  acordo  sobre  o 
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están 
establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo 
coas  disposicións  comunitarias  de  aplicación  (Disposición  adicional  14 
TR.LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade 
de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España 
no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito 
territorial radique o domicilio da empresa.
2.-  Informe  de  reciprocidade:  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  de 
estados  non  pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar 
mediante  informe  expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da 
empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do 
informe sobre reciprocidade en relación coas empresas de estados 
signatarios  do  acordo  sobre  contratación  pública  da  Organización 
Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non 
comunitarias):  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  de  tribunais  e 
xulgados españois. 
As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de 
sometemento á xurisdición dos tribunais e xulgados españois de calquera 
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 
xurdir  do  contrato,  con  renuncia  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional 
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e da TR.LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España
Documento  acreditativo  de  que  a  empresa  ten  aberta  sucursal  en  España,  con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP). 
C) Poderes: 
Cando  o  licitador  non  actúe  en  nome  propio  ou  se  trate  de  sociedade  ou  persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en 
cuxo nome concorre ante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil
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D) Bastanteo de poderes: 
Os  poderes  a  que se refire  o  apartado c)  da  presente  cláusula,  deberaos  bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do 
TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª

Con DNI
E domicilio en

provincia de
rúa nº

en nome propio ou en representación da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores  ou órganos de dirección están incursos en  
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e146.1 do TR.LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade  
Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á 
execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 

F.1 Documento  de clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  pola 
Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda 
(ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar 
clasificado  nos  grupos,  subgrupos  e  categoría  que  se  especifiquen  no 
proxecto,  no  caso  de  que  se  esixa  clasificación  conforme o  disposto  na 
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características. 
No  entanto  para  as  empresas  non  españolas  de  estados  membros  da 
Comunidade  Europea  que  non  estean  clasificadas  será  suficiente  que 
acrediten  ante  o  órgano  de  Contratación  a  súa  solvencia  económica  e 
financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 75 do TR.LCSP e a 
solvencia  técnica  mediante  relación  das  obras  executadas  no  curso  dos 
últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as 
máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os 
medios materiais e persoais que se adscribirán á obra, de conformidade co 
disposto no 64.2 do TR.LCSP. Neste sentido os licitadores deberán achegar 
a seguinte documentación:

- Medios persoais:
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A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que 
poña  de  manifesto  a  súa  idoneidade  pola  súa  experiencia  na 
execución  de  obras  con  idénticas  características  ás  do  contrato, 
indicándose a súa titulación académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou 
calquera outra modalidade.

- Medios materiais:
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador 
adscribirá ás obras, adecuada ás súas características de acordo coas 
necesidades establecidas no programa de traballo.
-  Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan 
previsto  subcontratar,  dentro  da porcentaxe máxima establecida  no 
epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato sinalando o 
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a 
súa realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado . No entanto, de acordo co disposto na 
cláusula  35.B  do  presente  prego,  requirirá  autorización  previa  da 
administración.  No  caso  de  que  non  se  indique  no  cadro  de 
características,  a  porcentaxe  máxima  será  a  establecida  no  artigo 
227.2.e. do TR.LCSP.

A non  presentación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  neste 
sobre ou a presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a 
posteriori. A non idoneidade dos medios persoais e materiais propostos 
determinará  a  exclusión  da  oferta,  logo  dos  informes  técnicos 
correspondentes onde se indiquen estas circunstancias. 
O  incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase 
incumprimento de obrigación esencial para os efectos establecidos no 
art.  223 f)  TR.LCSP.  Non obstante  o órgano de Contratación poderá 
optar  pola  imposición  de  penalidades  nos  termos  da  cláusula  33  do 
presente prego.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o 
art.  75  do  TR.LCSP  e  a  solvencia  técnica  mediante:  1º  .-  a  relación  das  obras 
executadas  no  curso  dos  últimos  cinco  anos,  acompañada  de  certificados  de  boa 
execución para as máis  importantes  e 2º  .-compromiso de adscribir  á  execución os 
medios  persoais  ou  materiais  suficientes  para  iso.  Para  estes  efectos  os  licitadores 
deberán achegar a seguinte documentación:

- Medios persoais:
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas  características  ás  do  contrato,  indicándose  a  súa  titulación 
académica e profesional.
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B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade.

- Medios materiais:
a)  Relación  de  maquinaria,  equipos  e  medios  auxiliares  que  o 
licitador  adscribirá  ás  obras,  adecuada  ás  súas  características  de 
acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo. 
b) Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan 
previsto  subcontratar,  dentro  da porcentaxe máxima establecida  no 
epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato sinalando o 
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a 
súa realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado . No entanto, de acordo co disposto na 
cláusula  35.B  do  presente  prego,  requirirá  autorización  previa  da 
administración.  No  caso  de  que  non  se  indique  no  cadro  de 
características,  a  porcentaxe  máxima  será  a  establecida  no  artigo 
227.2.e. do TR.LCSP.

A non  presentación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  neste  sobre  ou  a 
presentación  incompleta  non  poderá  ser  obxecto  de  emenda  a  posteriori.  A non 
idoneidade  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  determinará  a  exclusión  da 
oferta,  logo  dos  informes  técnicos  correspondentes  onde  se  indiquen  estas 
circunstancias. 
O incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase  incumprimento  de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223 f) TR.LCSP. Non obstante o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego.
H) Unións temporais de empresas 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultaren 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TR.LCSP e cláusula 8 do presente 
prego.
I) Declaración de empresas vinculadas 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TR.LCSP, presentarase necesariamente 
unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, 
debendo constar  este  documento en cada unha das  ofertas  formuladas  por todas as 
empresas vinculadas que concorran á licitación. 
J)  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas  clasificadas  do  Estado  ou  das 
comunidades  autónomas  e  rexistro  voluntario  de  documentación  de  empresas 
contratistas da Deputación da Coruña: 
Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  están  inscritas  acompañando  a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
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prexuízo  de  que  a  administración  poida  solicitar  aqueles  datos  ou  documentos  que 
considere necesarios co fin de verificar ou comprobar a exactitude ou vixencia destes. 
Non  obstante  aquelas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  no 
Rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia  ao  número de inscrición  no rexistro  e  en  consecuencia  as  empresas  que 
figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña 
(Ordenanza  reguladora  do  rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar 
os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os 
citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e 
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª

con residencia
provincia de

rúa nº
segundo DNI nº

en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título:
Autoriza  á  administración  contratante  para  que  solicite  a  cesión  da  información  por  medios  
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións  
tributarias  co Estado e  da Seguridade Social  para os  efectos  do procedemento de contratación do  
expediente  anteriormente  indicado,  de  acordo  co  establecido  na  Lei  orgánica  15/1999  do  13  de  
decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e  
a  Lei  do  imposto  de  sociedades  e  outras  normas  tributarias  e  da  Seguridade  Social  e  demais  
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o considere oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.2. Sobre B: subtitulado "Referencias técnicas"
Conterá as seguintes Referencias técnicas: 
1.- Con carácter xeral:

A.1) Programa de traballo: 
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, 
de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. 
Deberá incluír:
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a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das 
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos 
dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de 
materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o  contratista  se 
compromete a empregar na obra.
b)  Un gráfico da execución das  distintas  unidades de obra,  en forma de 
diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por 
contrata  a  prezos  de  proxecto  (detallado  en  días  naturais),  axustado  ás 
anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera 
referencia  neste  gráfico  a  importes  distintos  do  orzamento  de  licitación, 
suporá a non admisión da oferta.
c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que 
se  documentará  fotograficamente  ou  en  vídeo  o  desenvolvemento  e 
evolución das obras. A dita documentación entregarase á administración na 
data da acta de Recepción.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
A.2) Actuación ambiental: 
d)  Medidas  específicas  de  protección  ambiental  que  se  aplicarán  na 
execución de obra e en especial: 
- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais
- rexeneración de espazos
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais 
usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite 
que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra 
foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008. 
B) Plan de control de calidade:
B.1) Plan de control interno de calidade 
A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control 
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das 
obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se han empregar

- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de 
obra

- control de calidade nas probas finais de instalacións

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista 
considere oportuno incluír dentro do control de calidade; 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
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Para os efectos dispostos no apartado anterior  o contratista  indicará para 
cada un dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o 
licitador indicará se levará a cabo o control de calidade con persoal propio 
ou con empresas externas especializadas en control de calidade

B.2) Porcentaxe de control interno

O licitador indicará a porcentaxe sobre o orzamento de execución material que 
vai destinar a este control interno.

O  contratista  deberá  especificar  o  sistema  de  controis  e  ensaios  que  a 
empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de 
control ofertado.

A  dirección  de  obra  poderá  solicitar  en  calquera  momento  todos  os 
informes, cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade.

Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu 
incumprimento  considerarase  incumprimento  de  obrigación  esencial  para  os 
efectos  dispostos  no  art.  223  f)  TR.LCSP.  Non  obstante  o  órgano  de 
Contratación  poderá  optar  pola  imposición  de  penalidades  nos  termos  da 
cláusula 33 do presente prego.

B.3) Porcentaxe de control de calidade externo
A administración, a través da dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do 
prego,  ordenará a  unha empresa especializada neste  tipo de controis,  contratada 
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por 
conta do contratista  ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución 
material da obra. 
No caso de que o contratista ofertase unha porcentaxe maior, para os efectos de 
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado 
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade 
externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO IV) pero, para os 
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo 
que ha contratar a administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 
1% mínimo obrigatorio).
A oferta realizarase conforme co seguinte modelo:

D./ Dª........................ en nome e representación da empresa ................... comprométese a  
financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o . ..% (1) sobre o orzamento de execución  
material da obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, e por tanto a  
cantidade máxima que se vai financiar é do
A: 1%
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B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B) ……%, para que a administración realice o control externo de calidade,  
conforme co disposto na cláusula 12.2 do prego, que será retido pola administración nas  
correspondentes certificacións de obra.
(Lugar, data e sinatura) 
(1) Expresado con seis decimais

A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características 
que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións 
técnicas particulares. 

C) Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no 
traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación 
do estudo de seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
-  A adecuación  da  organización  establecida  para  prevención  de  riscos 
laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das 
medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados 
en materia de seguridade e saúde
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

2.- Con carácter específico:
Só  para  aqueles  contratos  nos  que  se  indique  no  epígrafe  4  do  cadro  de 
características  do  contrato  (ANEXO  I)  que  este  criterio  será  obxecto  de 
valoración.

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 
A empresa  presentará  unha  memoria  sobre  a  organización  do  proceso 
construtivo, na que -no seu caso, razoando as vantaxes que signifique para a 
administración-  expresarase  unha  proposta,  debidamente  xustificada,  de 
redución nos prazos de execución. 
A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo 
mediante diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e 
previsións de custos (expresadas en unidades monetarias oficiais). 
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3.- Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal 
cun número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2%. 
4.- Índice de documentos que integran o sobre. 

Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, 
un índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 

12.3. Sobre C: subtitulado "Oferta económica". 
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo 
que figura como anexo II deste prego.

b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razón da contía
As solicitudes de participación presentaranse en dous sobres. Sobre D: sobre 
relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos licitadores e sobre 
A: documentación
O sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos 
licitadores conterá a seguinte documentación:

Solvencia económica e financeira

1. Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de 
negocios  no ámbito  de actividades  correspondente ao  obxecto  do contrato,  referido 
como máximo aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou 
de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña das referencias do 
devandito volume de negocios.

Solvencia técnica nos contratos de obras.

a)  Relación  das  obras  executadas  no  curso  dos  cinco  últimos  anos,  avalada  por 
certificados  de  boa  execución  para  as  obras  máis  importantes;  estes  certificados 
indicarán o importe,  as datas e  o  lugar  de execución das  obras e  precisarase se  se 
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo 
termo; no seu caso, os devanditos certificados seranlles comunicados directamente ao 
órgano de Contratación pola autoridade competente.

b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas 
na  empresa,  dos  que  esta  dispoña  para  a  execución  das  obras,  especialmente  os 
responsables  do  control  de  calidade,  acompañada  dos  documentos  acreditativos 
correspondentes.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en 
particular, do responsable ou responsables das obras.
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d) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do seu persoal 
directivo  durante  os  tres  últimos  anos,  acompañada  da  documentación  xustificativa 
correspondente.

e) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá 
para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.

Ademais do establecido nos apartados anteriores, o licitador deberá presentar: 
- Medios persoais:

A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas  características  ás  do  contrato,  indicándose  a  súa  titulación 
académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera 
outra modalidade.

-  Porcentaxe  sobre  o  prezo  de  adxudicación do contrato  que  teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do 
cadro de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, 
definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas 
aos  que  se  vaia  encomendar  a  súa  realización  (art.  227.2.a)  TR.LCSP)  e 
axustado ao modelo que se indica no presente apartado . No entanto, de acordo 
co disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá autorización previa da 
administración. No caso de que non se indique no cadro de características, a 
porcentaxe máxima será a establecida no artigo 227.2.e. do TR.LCSP.
A non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori .A non 
idoneidade dos medios persoais e materiais propostos determinará a exclusión 
da oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas 
circunstancias. 
O  incumprimento  deste  compromiso  de  adscrición  considerarase 
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223 f) 
TR.LCSP. Non obstante o órgano de Contratación poderá optar pola imposición 
de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

Sobre A: subtitulado "Documentación" conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que 
o substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas:  escritura de constitución ou modificación no seu 
caso,  inscrita  no  Rexistro  Mercantil,  cando  este  requisito  fose  esixible 
conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
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Se  non o  for:  escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación, 
estatutos ou acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a 
súa actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da 
Unión Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de 
acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos  ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se 
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias 
de aplicación. 
A.4) Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o 
Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro  procedente  de  acordo  coa  lexislación  do  Estado  onde  están 
establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo 
coas  disposicións  comunitarias  de  aplicación  (Disposición  adicional  14 
TR.LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade 
de obrar con informe da Misión Diplomática Permanente de España 
no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito 
territorial radique o domicilio da empresa.
2.-  Informe  de  reciprocidade:  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  de 
estados  non  pertencentes  á  Unión  Europea  deberán  xustificar 
mediante  informe  expedido  pola  Misión  Diplomática  Permanente 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da 
empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do 
informe sobre reciprocidade en relación coas empresas de Estados 
signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización 
Mundial de Comercio.

A-6) Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non 
comunitarias):  declaración  de  sometemento  á  xurisdición  de  tribunais  e 
xulgados españois. 
As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de 
sometemento á xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera 
orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen 
xurdir  do  contrato,  con  renuncia  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional 
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TR.LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.
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Documento  acreditativo  de  que  a  empresa  ten  aberta  sucursal  en  España,  con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP). 
C) Poderes: 
Cando  o  licitador  non  actúe  en  nome  propio  ou  se  trate  de  Sociedade  ou  persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en 
cuxo nome concorre ante a administración contratante.
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil
D) Bastanteo de poderes: 
Os  poderes  a  que se refire  o  apartado c)  da  presente  cláusula,  deberaos  bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do 
TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo:
D./Dª

Con DNI
e domicilio en

provincia de
rúa nº

en nome propio ou en representación da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra

- Título:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores  ou órganos de dirección están incursos en  
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c) do TR.LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade  
Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

F) Clasificación
F.1 Documento  de clasificación  empresarial:  Certificación  expedida  pola 
Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda 
(ou órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar 
clasificado  nos  grupos,  subgrupos  e  categoría  que  se  especifiquen  no 
proxecto,  no  caso  de  que  se  esixa  clasificación  conforme o  disposto  na 
cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características. 
No  entanto  para  as  empresas  non  españolas  de  estados  membros  da 
Comunidade  Europea  que  non  estean  clasificadas  será  suficiente  que 
acrediten  ante  o  órgano  de  contratación  a  súa  solvencia  económica  e 
financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 75 do TR.LCSP e a 
solvencia técnica mediante a relación das obras executadas no curso dos 

162



últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as 
máis importantes. 

H) Unións temporais de empresas 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TR.LCSP e cláusula 8 do presente 
prego.
I) Declaración de empresas vinculadas
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TR.LCSP, presentarase necesariamente 
unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, 
este  documento  deberá  constar  en  cada  unha  das  ofertas  formuladas  por  todas  as 
empresas vinculadas que concorran á licitación. 
J)  Rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas  clasificadas  do  Estado  ou  das 
Comunidades  Autónomas e  rexistro  voluntario  de  documentación  de  empresas 
contratistas da Deputación da Coruña: 
Os  licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  estean  inscritas  acompañando  a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
prexuízo  de  que  a  administración  poida  solicitar  aqueles  datos  ou  documentos  que 
considere necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia.
Non  obstante  aquelas  empresas  que  con  carácter  voluntario  figuren  inscritas  no 
Rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple 
referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas  que 
figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña 
(Ordenanza  reguladora  do  rexistro  de  documentación  de  empresas  contratistas  da 
Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, 
publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar 
os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os 
citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e 
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª

con residencia
provincia de

rúa nº
segundo DNI nº

en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
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- Título:

Autoriza  á  administración  contratante  para  que  solicite  a  cesión  da  información  por  medios  
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións  
tributarias  co Estado e  da Seguridade Social  para os  efectos  do procedemento de contratación do  
expediente  anteriormente  indicado,  de  acordo  co  establecido  na  Lei  orgánica  15/1999  do  13  de  
decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e  
a  Lei  do  imposto  de  sociedades  e  outras  normas  tributarias  e  da  Seguridade  Social  e  demais  
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o considere oportuno.

(Lugar, data e firma do propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.
O órgano de Contratación,  logo dos  informes técnicos  previos  correspondentes  e  a 
proposta  da  Mesa  de  Contratación  e  conforme  os  criterios  baseados  na  solvencia 
económica,  financeira  e  técnica  convidará  as  tres  empresas  que  obteñan  a  maior 
puntuación nesta fase para que presenten a documentación detallada nos sobres B e C, 
da cláusula 12.I no prazo de quince días naturais contados a partir do seguinte ao da 
recepción da invitación escrita. 

13) Documentos: orixinais e copias
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, 
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 

14) Garantía provisional
En  consonancia  co  disposto  no  art.  103  os  licitadores  quedan  dispensados  da 
constitución da garantía provisional. 

15) Criterios de adxudicación
15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os que figuran no anexo 
IV.
Naqueles contratos cuxo valor estimado supere o importe a que se refire o art. 
177.2 do TR.LCSP, a  Mesa de Contratación (nos procedementos  negociados 
con publicidade obrigatoria por razón da contía, ou cando se constituíran con 
carácter potestativo) deberá formular proposta de adxudicación ao órgano de 
Contratación.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas 
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa 
que teña no seu persoal maior número de traballadores con discapacidade (non 
inferior  ao  2%)  de  acordo  co  establecido  na  Disposición  adicional  4ª  da 
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TR.LCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP 
núm. 63 do 17 de marzo de 2000). 
15.2 Rexeitamento de proposicións
Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación 
examinada  e  admitida,  excedese  do  presuposto  base  de  licitación,  variase 
substancialmente  o  modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que 
adoece  de  erro  ou  inconsistencia  que  a  fagan  inviable,  será  desbotada  pola 
mesa, en resolución motivada. 
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no 
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar 
deserta a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos 
criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 
15.3 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo 
que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en 
calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o 
prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) 
a  proposta  da  Mesa  de  Contratación,  c)  a  adxudicación,  d)  antes  da 
formalización  do  contrato,  e)  a  comprobación  do  replanteo,  f)  o  inicio  e 
execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para que proceda 
á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos 
danos e perdas causados á administración contratante e demais consecuencias 
establecidas en TR.LCSP.. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional,  a  Corporación  poderá  esixir  o  devandito  importe  mediante  o 
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 
15.4. No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  o  Órgano  competente  da 
Corporación concretará a designación do técnico-director da obra e naqueles 
casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos logo 
da tramitación do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 
16.1.  Unha  vez  formulada  a  proposta  de  adxudicación  pola  Mesa  de 
Contratación requirirase ao licitador que presentara a oferta máis vantaxosa 
para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a 
aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións  tributarias  e  da  Seguridade  Social  ou  autorice  ao  órgano  de 
Contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
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b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos 
medios a que se refire o art. 96 do TR.LCSP.
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 

provenientes  de  entidades,  que  estean  en  situación  de  mora  fronte  á 
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de 
obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de 
caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes  correspondentes  a 
avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de 
recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos 
o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá 
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, 
sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o 
aval ou seguro for rexeitado pola administración.

c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que 
se comprometeron a dedicar ou adscribir á execución do contrato.

16.2  De non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado, 
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso 
a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en 
que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.d) e 61.2.e) do TR.LCSP
16.3 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco 

días hábiles seguintes á recepción da documentación.
16.4  A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente 

publicarase no perfil de contratante.

III.- Formalización do contrato
17) Formalización do contrato
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme 
o artigo 40.1 e 156 a formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran 
quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos.
Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a 
suspensión  da  formalización  do  contrato  o  órgano  de  Contratación  requirirá  o 
adxudicatario  para  que  formalice  o  contrato  no  prazo  non  superior  a  cinco  días 
contados desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a formalización.
b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde 
dos  quince  días  hábiles  seguintes  a  aquel  en  que  se  reciba  a  notificación  da 
adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizase o contrato dentro do 
prazo  indicado,  a  administración  poderá  acordar  a  incautación  sobre  a  garantía 
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso se esixise.
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Se a causa da non formalización fosen imputables á administración, indemnizarase ao 
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidera ocasionar.

IV.- Execución do contrato

18) Acta de comprobación do replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data na que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, logo 
da notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co 
artigo 229 do TR.LCSP. 
Se  o  contratista  non  acudise,  sen  causa  xustificada,  ao  acto  de  comprobación  de 
replanteo  a  súa  ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato  coas 
consecuencias e efectos dispostos no artigo 237 do TR.LCSP. 
18.2.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura da 
acta de comprobación de replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación 
deberá exhibir  o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e 
saúde. 

Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición 
real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto,  a xuízo do facultativo 
director  das  obras,  e  sen  reserva  por  parte  do  contratista,  darase  por  aquel  a 
autorización  para  inicialas,  facéndose  constar  este  punto  explicitamente  na  acta 
redactada,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de 
subscribila,  e  empezándose  a  contar  o  prazo  de  execución  das  obras  desde  o  día 
seguinte ao da sinatura da acta. 

18.3.-  Programa de  traballo,  plan de  seguridade e  saúde,  plan de  residuos  e 
relación  de  subcontratistas  e  subministradores.-  Dentro  dos  15  días  naturais 
seguintes ao da sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos 
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e 
relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste 
caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego. 
A  aprobación  do  Plan  de  seguridade  e  saúde,  corresponderá  ao  presidente  da 
Corporación logo do informe do coordinador de seguridade e saúde.
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Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de 
residuos nos casos que proceda.
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará da presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais. 

19) Carteis e sinais
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á 
súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
Administración  provincial.  O devandito  cartel  deberá  manterse  na  obra  ata  que  se 
devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo 
de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel pola 
súa conta.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da 
circulación  e  normativa  de  prevención  de  riscos  laborais,  e  a  adoptar  todas  as 
precaucións  precisas  desde  o  comezo  das  obras  ata  a  súa  total  terminación,  sendo 
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías 
por triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 
En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 
realización.
Na data da acta de cecepción o adxudicatario deberá entregarlle á administración a 
reportaxe  fotográfica  ou  en  vídeo  relativo  ao  desenvolvemento,  execución  e 
finalización  das  obras  nas  súas  distintas  fases.  A  administración  poderá  utilizar 
libremente a citada documentación e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos
O  contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde 
correspondente da dirección. 

21) Desenvolvemento dos traballos
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira 
calidade  e  nas  condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a 
documentación que a integra, así  como de conformidade coas instrucións ou 
regulamentos  técnicos  nacionais  obrigatorios,  sempre  e  cando  sexan 
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compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do 
TR.LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados 
nas condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os 
materiais na obra logo do exame e aceptación polo técnico-director, nos termos 
e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. 
Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá 
comunicalo  por  escrito  ao  contratista,  sinalando  as  causas  que  motiven  tal 
decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación 
da devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da 
obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea 
dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  administración 
examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da 
obra ou os materiais empregados, nin que foran incluídos estes e aqueles nas 
medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se 
se advirte vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para 
crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará 
durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da 
garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se 
dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia 
de tales defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruína  con 
posterioridade  á  expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da 
construción,  debido  ao  incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista, 
responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince 
anos contados desde a recepción. 
Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifestara  ningún  dano  ou  prexuízo, 
quedará  totalmente  extinguida  a  responsabilidade  do  contratista,  de 
conformidade co artigo 236 do TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de 
obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 
13  da  Lei  38/99 do 5  de  novembro de  ordenación da  edificación),  o  cal  ditará  as 
instrucións  necesarias  ao  contratista  para  a  normal  e  eficaz  realización  daquelas  e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no 
libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras 
cando  o  considere  oportuno  ou  encomendarlle  as  ditas  funcións  aos  técnicos  da 
Corporación. 
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23) Lexislación laboral e Seguridade Social
O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  laboral  e  de 
Seguridade Social. 

24) Prevención de riscos laborais
O contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  seguridade  e 
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

24. bis) Produción e xestión de residuos
O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  produción  e 
xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos 
e accións de calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas polo seu persoal, 
a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade 
non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na 
lei. 
Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos 
causados á  administración contratante  ou a  terceiros  como consecuencia  dos  vicios 
ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo. 

26) Gastos de transporte e almacenaxe
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

27) Custodia e conservación
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, 
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría,  perdas ou prexuízos nos 
bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  a  empresa  adxudicataria  deberá  realizar,  ben 
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directamente,  ben a través dunha empresa especializada,  o seu mantemento ata  que 
finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os 
gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 
do cadro de características do contrato. 
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a 
obtención da licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se 
procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente 
apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, 
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan 
no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores, 
climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos 
competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e 
pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo
A administración,  a través da Dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola 
administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra 
que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán de conta do 
contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra 
ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con seis decimais), 
ofreza o adxudicatario, conforme co seguinte modelo:
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que 
deben  reunir  as  mostras  e  probetas  para  ensaio  e  análise,  caso  de  que  non  exista 
disposición  xeral  para  o  efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  Prego  de  prescricións 
técnicas particulares. 
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario conforme ao 
establecido na cláusula  12.2 e  cuxo estrito  cumprimento  esixirá  a  administración a 
través da dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , 
como a cantidades destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas do 
presente  prego,  e  de  conformidade  co  programa  de  traballo  previsto  para  cada 
anualidade  e  de  acordo  coa  disposición  transitoria  6ª  do  TR.LCSP,  o  devandito 
aboamento deberá efectuarse dentro dos seguintes prazos:
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a) Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012 o prazo no que as 
administracións teñen a obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que 
se refire o apartado 4 do artigo 216 será dentro dos 40 días seguintes á data 
da  expedición  das  certificacións  de  obras  ou  dos  correspondentes 
documentos que acrediten a realización total ou parcial do contrato.

b) Do 1 de xaneiro de 2013 en diante o prazo no que as administracións teñen a 
obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do 
artigo  216  será  dentro  dos  30  días  seguintes  á  data  da  expedición  das 
certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a 
realización total ou parcial do contrato.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao 
seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer 
fronte á anualidade correspondente. 
30.2  Se  a  administración  demorase  o  pago  do  prezo,  computado  a  partir  do 
cumprimento  do  prazo  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  o  adxudicatario  terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización  polos  custos  de  cobranza  nos  termos  dispostos  na  Lei  do  29  de 
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais e art. 216.4 do TR.LCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo 
para esixir  o xuro de mora non se iniciará  ata  que se emenden os defectos que 
contivese a certificación,  computándose,  por tanto,  o prazo para esixir o xuro de 
mora a partir da expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou 
no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro 
Xeral.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pago fose superior a catro meses, debendo comunicar á administración cun mes de 
antelación  tal  circunstancia,  para  os  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que 
poidan derivarse  da  devandita  suspensión,  nos  termos  establecidos  no art.  216.5 
TR.LCSP 
30.4.- Dereito  a  resolver  o  contrato  e  ao  resarcimento  dos  prexuízos  que  como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito 
meses. (216.6)
30.5.- Dereito a transmitir  os dereitos de cobranza,  nos termos do artigo 218 do 
TR.LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada
31.1.  Medicións.- A Dirección  Facultativa  realizará  mensualmente  e  na  forma  que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas 
durante o período de tempo anterior. 
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O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de 
quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á 
dirección  coa  suficiente  antelación,  co  fin  de  que  esta  poida  realizar  as 
correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, 
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as 
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 
os  prezos  contratados,  redactará  mensualmente  a  correspondente  relación 
valorada á orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a 
relación  valorada  e  tramitaranse  pola  Dirección  Facultativa  nos  dous  días 
seguintes  do  período que  correspondan logo da  audiencia  ao  contratista  aos 
efectos da súa conformidade ou reparos. 
No  suposto  de  obras  plurianuais  as  certificacións  deberán  axustarse  ás 
anualidades  previstas  sen  que  nunha  única  certificación  se  poida  reflectir 
importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas 
de  relación  valorada  expedidas  pola  Dirección  Facultativa  da  obra  e 
aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano  competente  da  Corporación.  Así 
mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da 
certificación. 
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que 
se produzan na medición final e sen supor de ningunha forma a aprobación e 
recepción das obras que comprenden
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 
do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra logo da autorización 
do órgano de Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata 
dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 
b)  Que  foran  recibidos  como  útiles  e  almacenados  na  obra  ou  lugares 
autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración 
ou desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das 
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra 
en que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a Dirección de 
Obra acompañándoo coa relación valorada. 
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e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na 
relación valorada mensual ou noutra independente. 
3.  Para  os  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o 
resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial 
fixado  no  correspondente  proxecto,  incrementado,  no  seu  caso,  nas 
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non 
tivese  a  regulamentaria  descomposición  de  prezos  e  non  figurase  no 
proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non poderá exceder o 50 
por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 
Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista 
crédito  suficiente  con  cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio 
económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do 
aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao 
aboamento  que  corresponda  ao  crédito  dispoñible  da  anualidade  do 
exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das 
instalacións  e  equipos  necesarios  para  a  obra,  de  acordo  coas  regras 
seguintes: 

a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da 
amortización,  calculado de acordo coa normativa  vixente  do imposto 
sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 
100 da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización 
da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos 
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a 
utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria 
explicativa dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste 
prego. 

2.  Canto  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución 
estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías  por  aboamentos  a  conta  por  materiais  acopiados e  por 
instalacións e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente  aval  polo  importe  correspondente  ao  do  respectivo 
aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 232 da TR.LCSP 
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O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a 
medida que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos 
a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza 
fronte á administración, poderán ceder o mesmo conforme a dereito. 
Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á 
administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable á mesma do 
acordo de cesión.  Para ese efecto,  considerarase que a notificación se produciu 
cando se consignase mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
Unha  vez  que  a  administración  teña  coñecemento  do  acordo  de  cesión,  o 
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a 
cesión se poña en  coñecemento  da administración,  os  mandamentos  de pago a 
nome do contratista producirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas
Se  o  atraso  na  execución  das  obras  se  producise  por  motivos  non  imputables  ao 
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do 
tempo que se lle sinalou o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que 
será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista  non precisará intimación previa por parte  da 
administración. 
Cando  o  contratista,  por  causas  imputables  a  el,  incorrese  en  demora  respecto  ao 
cumprimento  do  prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora 
fose imputable ao contratista  as  penalidades  diarias  indicadas  no parágrafo anterior 
serán as seguintes: 

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades 
Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 
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Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis 1 por cada 1.000 euros 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do 
incumprimento  por  parte  do contratista  dos  prazos  parciais,  ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento 
do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo 
do contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución 
ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras

34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida 
aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado 
resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foran preparadas por un 
terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, 
nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A  mencionada  aprobación  corresponderalle  ao  órgano  de  Contratación,  logo  da 
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito.

Non  obstante  o  disposto  no  apartado  1º  só  poderán  introducirse  variacións  sen 
necesidade de previa aprobación cando estas  consistan na alteración  no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre 
que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo 
do contrato (art. 234 do TR.LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite 
previsto  nel  iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser 
recollidas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da TR.LCSP. No entanto, cando 
con posterioridade a estas houber necesidade de introducir no proxecto modificacións 
das establecidas no art. 234 do TR.LCSP haberán de ser recollidas tales variacións na 
proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se 
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo  V do libro  I  do 
TR.LCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obras, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.
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A modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de 
que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa  documentación 
preparatoria,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou 
aproveitamento  independente.  Nestes  supostos,  deberá  procederse  a  unha  nova 
contratación  da  prestación  correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime 
establecido  para  a  adxudicación  de  contratos  complementarios  se  concorren  as 
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b).

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

A modificación non poderá exceder do 10% do prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1.  As  modificacións  non  previstas  neste  prego  só  poderán  efectuarse  cando  se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a) Inadecuación  da  prestación  contratada  para  satisfacer  as  necesidades  que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na 
redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.

b) Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por  causas 
obxectivas  que  determinen  a  súa  falta  de  idoneidade,  consistentes  en 
circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, 
postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non 
fosen  previsibles  con  anterioridade  aplicando  toda  a  dilixencia  requirida  de 
acordo  cunha  boa  práctica  profesional  na  elaboración  do  proxecto  ou  na 
redacción das especificacións técnicas.

c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación 
nos termos inicialmente definidos.

d) Conveniencia  de  incorporar  á  prestación  avances  técnicos  que  a  melloren 
notoriamente,  sempre  que  a  súa  dispoñibilidade  no  mercado,  de  acordo  co 
estado da técnica, se producira con posterioridade á adxudicación do contrato.

e) Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas,  ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á 
adxudicación do contrato.

2. A modificación do contrato acordada conforme ao disposto nesta cláusula non 
poderá  alterar  as  condicións  esenciais  da  licitación  e  adxudicación,  e  deberá 
limitarse  a  introducir  as  variacións  estritamente  indispensables  para  responder  á 
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a) cando  a  modificación  varíe  substancialmente  a  función  e  características 
esenciais da prestación inicialmente contratada.
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b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, 
tal e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación.

c) cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial  ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas.

d) cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 
10  %  do  prezo  de  adxudicación  do  contrato;  no  caso  de  modificacións 
sucesivas, o seu conxunto non poderá superar este límite.

e) en  calquera  outro  caso  en  que  poida  presumirse  que,  de  ser  coñecida 
previamente  a  modificación,  concorrerían  ao  procedemento  de  adxudicación 
outros  interesados,  ou que os  licitadores  que tomaron parte  nel  presentarían 
ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas 
no proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a 
elas  serán  fixados  pola  administración,  logo  da  audiencia  do  contratista  por  prazo 
mínimo  de  3  días  hábiles.  Se  este  non  aceptase  os  prezos  fixados,  o  órgano  de 
Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixou ou 
executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de  adxudicación (IVE excluído )  Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do 
prazo máximo de  15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 
Nas  obras  contratadas  polos  concellos  e  incluídas  en  plans  provinciais  estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras
a) Cesión de contrato
Os adxudicatarios  non poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun contrato  de 
obras  sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da 
Corporación,  cos  requisitos  e  condicións  establecidos  nos  artigos  226  do 
TR.LCSP. 
O cesionario deberá constituír  a garantía dentro do prazo máximo de 15 días 
naturais contados desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da 
cesión. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 

b) Subcontratación
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das 
obras  sen  obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da 
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Corporación, cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 do 
TR.LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate 
con terceiros non poderán exceder dentro da porcentaxe máxima establecida no 
epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato.

O  incumprimento  por  parte  do  contratista  deste  límite  máximo  de 
subcontratación,  establecido  no epígrafe  4 BIS do cadro  de  características  do 
contrato,  considerarase  incumprimento  das  súas  obrigacións  contractuais 
esenciais e en consecuencia dará lugar á resolución do contrato con incautación 
de garantía e indemnización por danos e perdas á administración contratante

Así  mesmo  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e 
condicións  establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación e o sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de 
agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da 
subcontratación no sector da construción.
O  contratista  está  obrigado  a  aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou 
subministradores,  dentro dos prazos  e conforme as condicións establecidas no 
art . 228 do TR.LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista 
para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A  recepción  das  obras  realizarase  como  máximo  dentro  do  mes  seguinte  á 
terminación das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TR.LCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle 
sexan imputables non cumpre esta  obrigación o representante da administración 
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que 
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación. 
Do  resultado  da  recepción  redactarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os 
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o 
seu  director  sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as  instrucións  precisas 
fixando  un  prazo  para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  o  devandito  prazo  o 
contratista non o efectuase, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable 
ou declarar resolto o contrato. 
Dentro  do  prazo  de  3  meses  contados  a  partir  da  recepción,  o  órgano  de 
Contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será 
aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato En canto ao prazo do xuro 
de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a 
favor do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
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37) Prazo de garantía
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das 
obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das 
obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 
Se  as  obras  se  deteriorasen  por  incumprimento  desta  obrigación,  os  traballos 
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante, por conta 
do contratista. 

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva 
A) Obras contratadas pola Deputación 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o 
director facultativo da obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará 
un  informe  sobre  o  estado  das  obras.  Se  este  fose  favorable,  o  contratista 
quedará  relevado de  toda  responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  art.  236 do 
TR.LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou 
cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes 
aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art . 216. do TR.LCSP.
No caso  de  que  o  informe  non  fose  favorable  e  os  defectos  observados  se 
deberan a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante 
o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo  procederá  a  ditar  as  oportunas 
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle 
un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, 
sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o 
órgano  de  Contratación  poderá  ordenar  a  súa  execución  a  outra  empresa, 
correndo por  conta  do  contratista  adxudicatario  da  obra  o  pago  dos  citados 
gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación 
excedese do importe da garantía esixirase o aboamento dos devanditos gastos 
pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista  deberá  ser 
financiado integramente polo concello contratante. 

39) Causas de resolución
Serán as dispostas nos artigos  223 e 237 do TR.LCSP,  cos efectos establecidos  no 
artigo 225 e 239. 
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40) Réxime xurídico
O presente  contrato  de  execución de  obras  ten  carácter  administrativo,  e  ambas  as 
partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e 
normas  complementarias)  e  no  seu caso  da  Comunidade Autónoma de  Galicia  nos 
termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de 
desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente 
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de 
dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos porán fin á vía 
administrativa  e  contra  eles  haberá  lugar  a  recurso  contencioso-administrativo, 
conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  da  devandita  xurisdición,  logo  da 
interposición,  no  seu  caso,  do  recurso  de  reposición  potestativo  e  sen  prexuízo  da 
interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren procedente. Nos 
supostos a que se refire o artigo 40 do TR.LCSP, os interesados poderán interpor o 
recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
0. REGULACION 
HARMONIZADA

   a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada                        
   b) contrato suxeito a regulación harmonizada                            

1. PROXECTO
1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de 

produtos por Actividades 
(CNPA-2009)
B. Vocabulario común de 
contratos

2. ORZAMENTO A) Obras anuais ................ Euros (IVE INCLUÍDO)

B) Obras plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE 
INCLUÍDO)
2012
2013...

3. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA
4. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO:
REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable no presente prego

□ non aplicable
4- BIS PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

…. % do prezo de adxudicación

5. CLASIFICACIÓN
6. FORMA E MEDIO 
DE CONSULTA E 
LUGAR DE 
PRESENTACIÓN

SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA:
a. Consulta a tres empresas
b. BOP
c. Perfil de contratante

CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA: 
a) publicación de licitación en BOP                        
b) en perfil de contratante                                          
B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

7.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA: oito días contados desde o día seguinte ao 
da recepción da petición de oferta (ou Perfil ou prensa)

CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA:
       Fase de solicitudes de participación: dez días contados desde o día 
seguinte ao da publicación no BOP ou Perfil
       Fase de invitación: quince días contados desde o día seguinte á 
recepción da invitación a participar.

8. PERFIL DE 
CONTRATANTE

8.1 Enderezo páxina web: www………….
8.2 Publicación de adxudicación (indicar a opción elixida):
   a) en BOP                                    
   b) en perfil de contratante             

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA
10. TAXAS DO 
CONTRATO
11. REVISIÓN DE 
PREZOS
12. CONTROL DE 
CALIDADE
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13. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA 
DO CONTRATISTA

OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE (se fose esixible): ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO  __________
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª _________________ 
con domicilio en _________________. 
rúa _________________ 
nº _________________ 
teléfono_________________
fax (optativo) _________________ 
enderezo de correo electrónico (optativo) _________________ 
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº _________________ 
actúa en nome propio (ou en representación de _________________. 
DNI ou CIF nº _________________ 
e con domicilio en _________________. 
rúa_________________
nº _________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________ 
dirección de correo electrónico (optativo) _________________

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicación da execución das obras 
comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Ofrece o seguinte prezo:
A ) Prezo sen IVE…………………………… euros) .
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE ) % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.-  Coñece  e  acepta  cantas  obrigacións  se  deriven  dos  Pregos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  do  presente  contrato,  así  como  do  Proxecto  e 
documentación técnica que o integra.

3º.-  Acompaña  a  documentación  esixida  no  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
CIF

                      de     de                        201_

O LICITADOR (Asinado e rubricado)
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A NEXOIII: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACIÓN

(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

C. OFERTA ECONÓMICA

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASEADOS NA SOLVENCIA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2) presentada por                 . 

Teléfono ________________ 

Fax ____________________

a  ,               de                 de 201_ 

(1) Indicar sobre A, B, C ou D segundo a documentación que comprenda, conforme 
ao disposto na cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

A) PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR 
RAZÓN DE CONTÍA

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL

a) Programa de traballo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b) Programa de actuación ambiental (cláusula 12.2.1.A.2): ……………… 
puntos
b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
conforme co seguinte detalle. Para este proceso de cálculo utilizaranse números 
de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade específico e adaptado á obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade insuficiente

puntos

PORCENTAXE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.2)

Outorgarase a máxima puntuación á/s proposicións 
que oferten a maior porcentaxe e as restantes 
proposicións puntuaranse proporcionalmente

puntos

PORCENTAXE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo calculado sobre o orzamento de execución 
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as 
cláusulas 12 e 29

Calcularase 
aplicando a seguinte 
fórmula: 3 X % 
incremento de 
execución material 
(expresado en dous 
decimais)

(Máximo … puntos)

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C): 
……………… puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Só aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato (ANEXO I).
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Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12.2.2 do presente 
Prego): ……………… puntos 
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten 
debidamente xustificadas.

FASE II

a) Oferta Económica: …………………. puntos. 
De acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas 

B) PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE 
OBRIGATORIA POR RAZÓN DA CONTÍA 

FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN BASEADOS NA SOLVENCIA

Solvencia económica e financeira

Declaración sobre o volume global de negocios e,  no seu caso,  sobre o volume de 
negocios  no ámbito  de actividades  correspondente ao  obxecto  do contrato,  referido 
como máximo aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación ou 
de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña das referencias do 
devandito volume de negocios.

Solvencia técnica nos contratos de obras.

a)  Relación  das  obras  executadas  no  curso  dos  cinco  últimos  anos,  avalada  por 
certificados  de  boa  execución  para  as  obras  máis  importantes;  estes  certificados 
indicarán o importe,  as datas e  o  lugar  de execución das  obras e  precisarase se  se 
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a 
bo termo; no seu caso, os devanditos certificados serán comunicados directamente ao 
órgano de Contratación pola autoridade competente.

……………………….. puntos (indicalos)

b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non integradas 
na  empresa,  dos  que  esta  dispoña  para  a  execución  das  obras,  especialmente  os 
responsables  do  control  de  calidade,  acompañada  dos  documentos  acreditativos 
correspondentes.

……………………….. puntos (indicalos)
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c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en 
particular, do responsable ou responsables das obras.

……………………….. puntos (indicalos)

d) Declaración sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e a importancia do seu 
persoal  directivo  durante  os  tres  últimos  anos,  acompañada  da  documentación 
xustificativa correspondente.

……………………….. puntos (indicalos)

e) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá 
para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa pertinente.

……………………….. puntos (indicalos)

NÚMERO  MÍNIMO  DE  EMPRESAS  SELECCIONADAS  CON  BASE  NOS 
CRITERIOS ANTERIORES ÁS QUE SE CONVIDARÁ A PARTICIPAR: TRES 
(as que obteñan a maior puntuación).

AS  OFERTAS  SELECCIONADAS  VALORARANSE  CONFORME  OS 
CRITERIOS SEGUINTES: 
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL

a) Programa de traballo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b)  Programa de actuación ambiental  (cláusula  12.2.1.A.2):  ……………… 
puntos
b) Plan de control de calidade (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
conforme ao seguinte detalle (Para este proceso de cálculo utilizaranse números 
de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)
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PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade específico e adaptado á obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra

puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidade insuficiente

puntos

PORCENTAXE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.2)

Outorgarase a máxima puntuación á/s proposicións 
que oferten a maior porcentaxe e as restantes 
proposicións puntuaranse proporcionalmente

puntos

PORCENTAXE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDADE 
(cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento da porcentaxe de control de calidade 
externo calculado sobre o orzamento de execución 
material, sen ter en conta o 1% a que se refiren as 
cláusulas 12 e 29

Calcularase 
aplicando a seguinte 
fórmula: 3 X % 
incremento de 
execución material 
(expresado en dous 
decimais)

(Máximo … puntos)

c) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12.2.1.C): 
……………… puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Só aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato (ANEXO I).
Proposta  de  redución  de  prazos  de  execución  (cláusula  12.2.2  do  presente 
prego): ……………… puntos 
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten 
debidamente xustificadas.

FASE II

a) Oferta económica: …………………. puntos. 
De acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas 
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7.-FORMALIZACIÓN  DUN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
EXCMA.  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE 
FERROL  PARA  PROMOVER  OS  GASTOS  CORRENTES  DO  PLAN  DE 
COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DE FERROL 2012.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“APROBAR  a  formalización  e  o  texto  do  CONVENIO   DE  COLABORACIÓN 
ENTRE  A DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  O  CONCELLO  DE 
FERROL  con  CIF:  P1503700-E   PARA  FINANCIAR  O  PLAN  DE 
COMPETITIVIDADE TURÍSTICA 2012 -GASTOS CORRENTES-  cunha achega da 
Deputación que ascende á cantidade de 64.200,00 € (o que representa unha porcentaxe 
de financiamento  do 80% con respecto  a  un orzamento de 80.250,00 €)  que  serán 
aboados con cargo á aplicación orzamentaria 0305/432A/462.01.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E  O  CONCELLO  DE  FERROL  PARA FINANCIAR  OS  GASTOS  CORRENTES  DO 
PROXECTO  PLAN  DE  COMPETITIVIDADE  TURISTICA  DE  FERROL  2012 
PROMOVIDO POLO CONCELLO DE FERROL

REUNIDOS

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

Doutra  parte  D.  José Manuel  Rey Varela,  en representación do concello de Ferrol.

EXPOÑEN

Que o sector turístico supón un factor de gran potencialidade no desenvolvemento económico 
do concello e de toda a provincia e que a súa promoción responde a unha demanda social cada 
vez máis solicitada en relación coas ofertas culturais, económicas e laborais do Concello de 
Ferrol .

Que  a  área  de  turismo  da  Deputación  da  Coruña,  pretende  contribuír ao incremento  da 
actividade turística na provincia, como notable sector xerador de riqueza e emprego.

Para contribuír a isto, a Deputación da Coruña proponse desenvolver o labor de impulsar a  
difusión e promoción dos recursos existentes, a xeración de novos produtos turísticos e a súa 
comercialización,  así  como  a  consolidación  de  estruturas  públicas  que  operan  no 
desenvolvemento turístico.

O “Plan de competitividade turística de Ferrol  2012”  pon en valor  o  sector  turístico no 
territorio  da  provincia  da  Coruña  e  supón unha  proxección  positiva  da  imaxe  turística  da 
provincia da Coruña.

190



En consecuencia co anteriormente exposto, ambas partes formalizan o presente convenio de 
colaboración con suxeición 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 Ferrol, para o financiamento do Plan de competitividade turística

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

O Concello de Ferrol  levará a cabo as actividades programadas, segundo se definen na cláusula 
anterior, consonte cos seguintes orzamentos:

Actividades

Actividade/Memoria explicativa Total 
orzamento 

estimativo de 
gastos

Importe da 
subvención 
solicitada 

(80%)

1.Campaña de promoción e comunicación: nos distintos medios 
e soportes para a promoción de produtos, eventos e actividades 
relevantes da programación turística de Ferrol 

30.000,00 € 24.000,00 €

2. Folletos turísticos:  deseño, edición e reedición de folletos de 
interese turístico para promoción de Ferrol como destino. 

15.000,00 € 12.000,00 €

3.  Produtos  turísticos: creación,  desenvolvemento  e/ou 
reedición  de  produtos  turísticos  (rutas,  visitas  guiadas, 
transporte marítimo…) que contribúen a consolidar Ferrol como 
destino.

23.000,00 € 18.400,00 €

4.  Feiras/Eventos: participación  do  Concello  de  Ferrol  en 
feiras/eventos nacionais/internacionais incluídos tanto os gastos 
derivados  de  asistencia  como  a  realización  de  actividades 
promocionais.     

12.250,00 € 9.800,00 €

TOTAIS 80.250,00 € 64.200,00 €

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 como se define na 
cláusula primeira, cunha achega máxima de 64.200,00 €, o que representa unha porcentaxe de 
80 %  para o orzamento do ano 2012 . No caso de que a gasto xustificado non acade o importe 
total establecido na cláusula segunda, a Deputación só achegará os importes que representen o  
80 % da cantidade efectivamente xustificada. 
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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 se cumpriu e  
perderase o dereito ao seu cobramento.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria  
0305/432A/462.01

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 ao Concello de Ferrol o outorgamento dos contratos de subministración,  
servizos e asistencia para a completa realización da actividade programada.

2.  No procedemento de contratación,  o concello axustará toda a súa actuación ao disposto na  
lexislación de contratos do sector público. 

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 do concello.

VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL

Consonte co disposto na Base 56.2 das de execución do Orzamento para o ano 2012, como 
excepción á norma xeral do pagamento posterior á xustificación teranse en conta as seguintes  
excepcións:

Outorgarase carácter prepagable a todas as subvencións para actividades correntes concedidas  
durante o ano 2012 aos concellos e outras entidades locais da provincia, de maneira que se 
procederá  ao pago do 50% do total  concedido,  unha vez sexa notificada  a   resolución  de 
concesión (unha vez asinado o convenio),  sen necesidade de outorgar  garantía  e  unha vez  
acreditado  que  o  beneficiario  está  ao  día  no  cumprimento  das  obrigas  tributarias  e  coa 
Seguridade Social.

Rematada completamente a realización da actividade, procederase á xustificación  (Base 55.2 
das de execución do orzamento) 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, xustificativa do 
cumprimento  das  condicións  impostas  neste  convenio,  coa  indicación  das  actividades 
realizadas e dos resultados obtidos.

·Certificación clasificada dos gastos realizados (os gastos xustificados estarán comprendidos 
entre o 01/01/2012 a 31/12/2012) no que se indiquen os acredores co seu NIF, os documentos 
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xustificativos,  os  importes  e,  no  seu  caso,  datas  de  pagamento.  Tamén  se  indicarán  as 
desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA.

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

·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.

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 Ferrol 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  
ningunha xustificación, a Unidade xestora remitiralle un requirimento ao Concello de Ferrol 
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 establecidas neste convenio de colaboración e na lexislación aplicable ao  
respecto.  Aínda  así,  a  presentación  da  xustificación  neste  prazo  adicional  non  eximirá  o 
Concello de Ferrol 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  polo  Concello  de  Ferrol  na  documentación  subministrada.  E  se 
transcorresen máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos compromisos 
adquiridos sen que cobrase o importe que lle corresponda, o Concello de Ferrol  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 Ferrol  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 
responsable  expedida  autorizada  polo  órgano  competente,  mediante  a  presentación  dos 
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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 de oficio esta.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1. O Concello de Ferrol destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de gasto 
presentados.

2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar  
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito 
ou  crédito,  cheque  nominativo  ou  calquera  outro  medio  que  deixe  constancia  da  data  de 
pagamento e da identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pagamento 
en metálico para gastos de ata 150,00€, nos que non resulte imposible a utilización dun dos 
medios anteriormente indicados.

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  Concello  de  Ferrol  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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de 
Galicia, o Concello de Ferrol 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 establecidas no presente convenio de colaboración 
poderá  implicar  a  obriga  de  reintegro  parcial  ou  total  dos  fondos  recibidos,  así  como  o 
pagamento dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se realizou o pagamento 
ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.  O procedemento de reintegro 
iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 
38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións  e  nos  artigos  91  e  seguintes  do  seu 
Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle, en todo caso, audiencia ao interesado.

2. Sen prexuízo do anterior, o 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 establecidos 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 €.
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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  do 
Concello de Ferrol serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan incorporados 
á  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvencións,  coa  exclusiva  finalidade  establecida  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  establecido  no  artigo  18  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de 
subvencións, a concesión da subvención o Concello de Ferrol será publicada no Boletín Oficial  
da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es

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

XIII.-  VIXENCIA  DO  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN,  PRÓRROGA  OU 
MODIFICACIÓN

1. O presente  convenio  de  colaboración  terá  vixencia  dende  a  súa  sinatura  e  terá  efectos 
retroactivos desde o 1 de xaneiro ao 31 de  decembro de 2012 conservando a súa vixencia ata o  
31 de marzo de 2013.

2. Despois da solicitude previa do Concello de Ferrol  realizada, polo menos, dous meses antes  
da data  indicada anteriormente,   o  convenio  poderá  ser  prorrogado por  acordo expreso de 
ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e logo dos informes  
previos preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría 
e da Intervención da Deputación.

3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
logo  dos  mesmos  informes  previos  indicados  no  apartado  anterior,  o  convenio  poderá  ser 
obxecto de modificación.

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE

1, O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na 
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 38/2003, do 18 de 
novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
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2. Para o seguimento  coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión 
de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados polo 
presidente da Deputación e o do Concello de Ferrol, respectivamente.

3.  Corresponderalle  aos  órganos  da  xurisdición  contencioso-administrativa,  segundo  a 
distribución  de  competencias  establecida  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.

“E,  en proba da súa conformidade,  as partes comparecentes asinan o presente convenio en 
exemplar cuadriplicado, no lugar e data indicados no encabezamento”.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario en sesión celebrada o

O  PRESIDENTE  DA  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

      O ALCALDE DE FERROL

DIEGO CALVO POUSO    JOSÉ MANUEL REY VARELA

8.-FORMALIZACIÓN  DUN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A SOCIEDAD MIXTA 
DE  TURISMO  DE  FERROL,  S.A.  PARA  PROMOVER  OS  GASTOS 
CORRENTES DO PLAN DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA 2011.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“APROBAR  a  formalización  e  o  texto  do  CONVENIO   DE  COLABORACIÓN 
ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A SOCIEDAD MIXTA DE 
TURISMO DE FERROL, S.A. con CIF A-7022237 PARA FINANCIAR O PLAN DE 
COMPETITIVIDADE TURÍSTICA 2011 -GASTOS CORRENTES-  cunha achega da 
Deputación que ascende á cantidade de 98.800,00 € (o que representa unha porcentaxe 
de financiamento do 80% con respecto a un orzamento de 123.500,00 €) que serán 
aboados con cargo á aplicación orzamentaria 0305/432A/462.01.

Deixar sen efecto o convenio formalizado entre A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA 
CORUÑA E A SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. con C.I.F.A-
7022237 con número 253/2011 do 29 de decembro de 2011.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E A SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL S.A. PARA FINANCIAR OS GASTOS 
CORRENTES DO PROXECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DENOMINADO "PLAN DE 
COMPETITIVIDADE TURÍSITICA 2011" 

Ferrol,     de 2012

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

Doutra  parte  o   Excmo.  Señor  D.José  Manuel  Rey  Varela,  en  representación  da 
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A con NIF A-70222237

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

EXPOÑEN

1.-  Que  o  sector  turístico  supón  un  factor  de  gran  potencialidade  no  desenvolvemento 
económico do concello e de toda a provincia e que a súa promoción responde a unha demanda 
social cada vez máis solicitada en relación coas ofertas culturais,  económicas e laborais da  
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A

Que  a  área  de  turismo  da  Deputación  da  Coruña,  pretende  contribuír  ao  incremento  da 
actividade turística na provincia, como notable sector xerador de riqueza e emprego.

Para contribuír a isto, a Deputación da Coruña proponse desenvolver o labor de impulsar a  
difusión e promoción dos recursos existentes, a xeración de novos produtos turísticos e a súa 
comercialización,  así  como  a  consolidación  de  estruturas  públicas  que  operan  no 
desenvolvemento turístico.

O "Plan de competitividade turística 2011" (gastos correntes) pon en valor o sector turístico no 
territorio  da  provincia  da  Coruña  e  supón unha  proxección  positiva  de  imaxe  turística  da 
provincia da Coruña.

2.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e A SOCIEDAD MIXTA DE 
TURISMO DE FERROL, S.A, ambas 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  o  CONCELLO DE FERROL para  o  financiamento  do  Plan  de  competitividade 
turística.

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE QUE HA REALIZAR A SOCIEDAD 
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.

A SOCIEDAD  MIXTA DE  TURISMO  DE  FERROL,  S.A levará  a  cabo  as  actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:

CONCEPTO 0305/432A/462.01

IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO SISTEMA INTEGRAL 52.500,00
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DA CALIDADE TURÍSTICA DE FERROL

BANCO DE FOTOS E AUDIOVISUAIS 16.000,00

PRODUTOS TURÍSTICOS 15.000,00
PLAN DE COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN DO DESTINO 40.000,00
TOTAL 123.500,00

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 98.800,00 €, o que representa unha porcentaxe do 
80% do presuposto das actividades. No caso de que o gasto xustificado non acade o importe 
total previsto na cláusula segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80%, 
da cantidade efectivamente xustificada. 

2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto 
na cláusula  segunda,  entenderase que a  finalidade básica  da subvención non se  cumpriu e 
perderase o dereito ao seu cobramento.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 
0305/432C/46201, por importe de 98.800,00 € 

4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, 
públicas ou privadas, que a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A. 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.

 IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarias para a 
execución da actividade corresponderalle á Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol. No se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas ou entidades vinculadas á Sociedad Mixta de 
Turismo de Ferrol, 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. A contratación cos terceiros para a execución dos servizos, asistencias ou subministracións 
necesarios realizarase con suxeición ás normas de contratación do sector público, utilizando 
para  tal  fin  os  pregos de condicións tipo da Deputación provincial  para  os  procedementos  
abertos e garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. Procederá a utilización dos criterios  e do prego provincial do procedemento 
negociado  cando  razóns  de  carácter  científico,  literario  ou  artístico  dificulten  ou  impidan 
promover a concorrencia.
No procedemento de contratación, a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

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. 
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2.Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento  
desta obriga da Sociedade Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 

VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL

A  achega da Deputación seralle aboada á Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol unha vez que 
se presente a seguinte documentación:

· Memoria de actuación, subscrita polo representante legal  da Sociedad Mixta de 
Turismo de  Ferrol,  S.A, xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

· Certificación clasificada dos gastos realizados entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 1 de 
novembro de 2012 nos que se indiquen os acredores co seu NIF, os documentos 
xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de pago. Tamén se indicarán as  
desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA.

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

· 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.

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 Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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  
ningunha xustificación,  a Unidade xestora remitiralle un requirimento á Sociedad Mixta de 
Turismo de  Ferrol, S.A 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 establecidas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á Sociedad Mixta 
de Turismo de  Ferrol, S.A 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.

VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E 
A SÚA ACREDITACIÓN

1. A Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A deberá estar ao día, con carácter previo á  
sinatura  deste  convenio,  e  logo,  con  carácter  previo  ao  pagamento  da  subvención,  no 
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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  devanditas  obrigas  poderá  realizarse  mediante 
declaración responsable expedida autorizada 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 de oficio esta.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1. A Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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  imposible  a  utilización  dun  dos  medios 
anteriormente indicados.

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 Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A poderá ser escollida pola Intervención  
provincial para realizar un control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a 
efectiva  aplicación  dos  fondos  á  finalidade  para  a  que  foron  concedidos,  o  correcto 
financiamento da actividade e o cumprimento de todas as demais obrigas formais e materiais 
que lle impón o presente convenio de colaboración.

2. Asemade, de acordo co establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de 
Galicia, a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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 establecidas no presente convenio de colaboración 
poderá  implicar  a  obriga  de  reintegro  parcial  ou  total  dos  fondos  recibidos,  así  como  ao 
pagamento dos xuros de mora que se devenguen desde o día no que se realizou o pagamento 
ata o momento no que se acorde a procedencia do reintegro.  O procedemento de reintegro 
iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 
38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións  e  nos  artigos  91  e  seguintes  do  seu 
regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
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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 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 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 
establecida 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 
Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para  
que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade 
establecida 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  establecido  no  artigo  18  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de 
subvencións, a concesión da subvención á Sociedade Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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 producirá efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 
2012 e conservará a súa vixencia ata 1 de novembro de 2012.

2.  Logo da solicitude previa da Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol,  S.A, realizada polo  
menos dous meses antes da data indicada anteriormente,  o convenio poderá ser prorrogado por 
acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e 
previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do Servizo de Patrimonio e Contratación, 
da Secretaría e da Intervención da Deputación.

3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
despois dos mesmos informes previos indicados no apartado anterior, o convenio poderá ser  
obxecto de modificación.
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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  SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A, 
respectivamente.

3.  Corresponderalle  aos  órganos  da  xurisdición  contencioso-administrativa,  segundo  a 
distribución de competencias establecida 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.

“E,  en proba da súa conformidade,  as partes comparecentes asinan o presente convenio en 
exemplar cuadriplicado, no lugar e data indicados no encabezamento”.

Faise constar que o presente convenio aprobouse por acordo plenario de data

O  PRESIDENTE  DA  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

O  REPRESENTANTE  DA  SOCIEDADE 
MIXTA DE TURISMO DE  FERROL, S.A

 DIEGO CALVO POUSO JOSÉ MANUEL REY VARELA

9.-FORMALIZACIÓN  DUN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A 
DEPUTACIÓN  PROVINCIAL  DA  CORUÑA  E  A  SOCIEDAD  MIXTA  DE 
TURISMO  DE  FERROL,  S.A.,  PARA  PROMOVER  OS  GASTOS  DE 
INVESTIMENTO DO PLAN DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA 2011.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“APROBAR  a  formalización  e  o  texto  do  CONVENIO   DE  COLABORACIÓN 
ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A SOCIEDAD MIXTA DE 
TURISMO DE FERROL, S.A. con C.I.F.:A-7022237 PARA FINANCIAR O PLAN 
DE  COMPETITIVIDADE  TURÍSTICA  2011  -GASTOS  DE  INVESTIMENTO- 
cunha achega da Deputación que ascende á cantidade de 1.200,00 € (o que representa 
unha porcentaxe de financiamento do 80% con respecto a un orzamento de 1.500,00 €) 
que serán aboados con cargo á aplicación orzamentaria 0305/432A/762.01.

Deixar sen efecto o convenio formalizado ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
DA CORUÑA E  A SOCIEDAD  MIXTA DE  TURISMO  DE  FERROL,  S.A.  con 
C.I.F.:A-7022237 con número 253/2011 do 29 de decembro de 2011.”
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
E A SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL S.A. PARA FINANCIAR OS GASTOS 
DE INVESTIMENTOS DO PROXECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DENOMINADO 
"PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSITICA 2011" 

Ferrol,    de  2012

REUNIDOS

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

Doutra  parte  o   Excmo.  Señor  D.  José  Manuel  Rey Varela,  en  representación  da 
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A con NIF A-70222237

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

EXPOÑEN

1.-  Que  o  sector  turístico  supón  un  factor  de  gran  potencialidade  no  desenvolvemento 
económico do concello e de toda a provincia e que a súa promoción responde a unha demanda 
social cada vez máis solicitada en relación coas ofertas culturais,  económicas e laborais da  
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A

Que  a  área  de  turismo  da  Deputación  da  Coruña,  pretende  contribuír  ao  incremento  da 
actividade turística na provincia, como notable sector xerador de riqueza e emprego.

Para contribuír a isto, a Deputación da Coruña proponse desenvolver o labor de impulsar a  
difusión e promoción dos recursos existentes, a xeración de novos produtos turísticos e a súa 
comercialización,  así  como  a  consolidación  de  estruturas  públicas  que  operan  no 
desenvolvemento turístico.

O  "Plan de competitividade turística 2011" (gastos de investimentos) pon en valor o sector 
turístico  no  territorio  da  provincia  da  Coruña  e  supón unha  proxección  positiva  de  imaxe 
turística da provincia da Coruña.

2.- Que, dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e A SOCIEDAD MIXTA 
DE TURISMO DE FERROL,  S.A,  as  dúas  partes  acordan  subscribir  un  convenio 
conforme ás seguintes cláusulas

I.- OBXECTO
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O presente convenio ten por obxecto establecer as bases de colaboración entre a Deputación da 
Coruña  e  o  CONCELLO DE FERROL para  o  financiamento  dos  gastos  de  investimentos 
derivados do Plan de competitividade turística 2011.

II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE  QUE HA REALIZAR A SOCIEDAD 
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.

A SOCIEDAD  MIXTA DE  TURISMO  DE  FERROL,  S.A levará  a  cabo  as  actividades 
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte co seguinte orzamento:

CONCEPTO 0305/432A/762.01

MELLORA DA INFORMATIZACIÓN DAS OFICINAS DE TURISMO 1.500,00

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 1.200,00 €, o que representa unha porcentaxe de 
80% do presuposto das actividades. No caso de que a gasto xustificado non acade o importe  
total establecido 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  por  cento  do  orzamento 
establecido na cláusula segunda,  entenderase que a finalidade básica da subvención non se 
cumpriu e perderase o dereito ao seu cobramento.

3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 
0305/432C/76201, por importe de 1.200,00 € 

4.A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,  
públicas ou privadas, que a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A. 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.

 IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN 

1.O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarias para a 
execución da actividade corresponderalle á Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol. No se poderá 
contratar a realización de prestacións con persoas o entidades vinculadas á Sociedad Mixta de  
Turismo de Ferrol, 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. A contratación cos terceiros para a execución dos servizos, asistencias ou subministracións 
necesarias realizarase con suxeición ás normas de contratación do sector público, utilizando 
para  tal  fin  os  pregos de condicións tipo da Deputación provincial  para  os  procedementos  
abertos e garantindo, en todo caso, os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non 
discriminación. Procederá a utilización dos criterios  e do prego provincial do procedemento 
negociado  cando  razóns  de  carácter  científico,  literario  ou  artístico  dificulten  ou  impidan 
promover a concorrencia.
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No procedemento de contratación, a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A axustará toda a 
súa actuación ao disposto na lexislación de contratos do sector público. 

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 da Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A. 

VI.-  A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL

A  achega da Deputación seralle aboada á Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol unha vez que 
se presente a seguinte documentación:

· Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da Sociedade Mixta de 
Turismo de  Ferrol,  S.A, xustificativa do cumprimento das condicións impostas 
neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

· Certificación clasificada dos gastos realizados entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 1 de 
novembro de 2012 nos 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.

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

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

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

· Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
· Proba do cumprimento das obrigas asumidas  na cláusula QUINTA, mediante a 

achega de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.

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

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial,  tal  como están descritas na 
cláusula PRIMEIRA deberán estar rematadas, 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 Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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  
ningunha xustificación,  a Unidade xestora remitiralle un requirimento á Sociedad Mixta de 
Turismo de  Ferrol, S.A 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 establecidas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. 
Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá á Sociedad Mixta 
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de Turismo de  Ferrol, S.A 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.

VIII.- CUMPRIMENTO  DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E 
A SÚA ACREDITACIÓN

1. A Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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 autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos correspondentes 
certificado  ou  ben  autorizando  á  Deputación  para  que  obteña  telematicamente  os 
correspondentes certificados.

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

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS

1. A Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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  imposíbel  a  utilización  dun  dos  medios 
anteriormente indicados.

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 Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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 establecido na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de 
Galicia, a Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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 establecidas no presente convenio de colaboración 
poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago  
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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 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 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 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 
Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol, S.A 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  Sociedad Mixta  de  Turismo de   Ferrol,  S.A 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 producirá efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro de 
2012 e conservará a súa vixencia ata 1 de novembro de 2012.

2. Logo da solicitude previa da Sociedad Mixta de Turismo de  Ferrol,  S.A, realizada polo  
menos dous meses antes da data indicada anteriormente,  o convenio poderá ser prorrogado por 
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acordo expreso de ambas as dúas partes tomado antes de que expire a súa vixencia inicial e 
logo  dos  informes  previos  preceptivos  da  Unidade  xestora,  do  Servizo  de  Patrimonio  e 
Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.

3. Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente xustificada, e 
logo  dos  mesmos  informes  previos  indicados  no  apartado  anterior,  o  convenio  poderá  ser 
obxecto de modificación.

XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICIÓN COMPETENTE

1, O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na 
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na  Lei 38/2003, do 18 de 
novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.

2. 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  SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A, 
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 devandita 
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do 
presente convenio.

E,  en  proba da súa  conformidade,  as  partes  comparecentes  asinan o presente  convenio en 
exemplar cuadriplicado, no lugar e data indicados no encabezamento.

Faise constar que o presente convenio aprobouse por acordo plenario do 

O  PRESIDENTE  DA  DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA

O  REPRESENTANTE  DA  SOCIEDAD 
MIXTA DE TURISMO DE  FERROL, S.A

 DIEGO CALVO POUSO JOSÉ MANUEL REY VARELA

10-RATIFICAR A RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA Nº 7.739 DO 3 DE MAIO 
DE  2012  RELATIVA Á  MODIFICACIÓN  DO  TEXTO  DO  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A 
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS (XUNTA DE GALICIA) PARA 
LEVAR A CABO O ACONDICIONAMENTO DA CONEXIÓN DAS ESTRADAS 
AC-552, AC-551 E DP-0509 APROBADO POLO PLENO NA SESIÓN DO 24 DE 
FEBREIRO DE 2012.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Ratifícase a Resolución de Presidencia núm. 7.739 do 3 de maio de 2012 relativa á 
modificación do texto do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da 
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Coruña e a Axencia Galega de Infraestruturas (Xunta de Galicia) para levar a cabo o 
acondicionamento da conexión das estradas AC-552, AC-551 e DP-0509 aprobado polo 
Pleno en sesión do 24 de febreiro de 2012.”

11.-APROBAR  O  PLAN  DE  VÍAS  PROVINCIAIS  2012:  PRIMEIRA FASE, 
INTEGRADO POLA OBRA: RECTIFICACIÓN DO CAMIÑO AO DEPÓSITO 
DE AUGA DO POLÍGONO DE SABÓN POR DESPRENDEMENTOS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

1. “APROBAR o Plan de vías provinciais 2012 primeira fase cun orzamento total 
de 42.741,39 € con cargo á aplicación 0401/453A/60900 integrado pola obra 
que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN PROXECTO -OBRA ORZAMENTO

RECTIFICACIÓN DO CAMIÑO AO 
DEPÓSITO DE AUGA DO POLÍGONO 

DE SABÓN POR 
DESPRENDEMENTOS. ARTEIXO 

1211100001.0
42.741,39  € IVE INCLUÍDO

2. Expoñer ao público os proxectos mediante un anuncio que se ha publicar no 
BOP nun prazo de 10 días para os efectos de reclamacións, transcorrido o cal 
sen que estas se produzan, consideraranse definitivamente aprobados.”

12.-APROBAR A 3ª FASE DA ANUALIDADE 2010-2011 DO PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN DOS MERCADOS LOCAIS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Vistos  os  proxectos  e  demais  documentación  presentados  polos  concellos 
destinatarios  do  Programa  de  modernización   dos  mercados  locais  dirixido  aos 
concellos das comarcas do Barbanza, Muros-Noia e o Sar cuxas bases reguladoras e a 
súa modificación foron aprobadas mediante os acordos plenarios do 26 de marzo do 
2010 e 24 de setembro de 2010 respectivamente.

1º- Aprobar a 3 ª fase da anualidade 2010-2011 do  Programas de modernización dos 
mercados locais  dirixido aos concellos das comarcas do Barbanza, Muros-Noia e o 
Sar cuxas cifras globais de financiamento se indican a continuación:
  
Financiamentos 3ª fase anualidade 2010-2011 ANO 2010 ANO 2011 TOTAL 3ª FASE

Achega municipal 0,00 0,00 0,00 

Achega Deputación 36.168,73  60.981,58 97.150.31
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Total 36.168,73  60.981,58 97.150.31

2º.-  Aprobar  a  relación  de  actuacións  de  investimentos  que  a  continuación  se 
relacionan:

CONCELLO DESCRICIÓN DO PROXECTO  (1)  (2) (3) (4)  (5·)  (6)  (7)

DODRO
Reparac.  de  iluminac.  pública  na 
zona de Lestrove

      14.668,7
3 

      14.668,
73 

       24.731,
58         24.731,58 

         39.40
0,31  

OUTES
Mellora  accesibilidade  na  rúa  da 
capela no Concello de Outes 21.500,00 21,500,00 36.250,00 36.250,00 57.750,00

TOTAL 36.168,73   36.168,73  60.981,58 60.981,58 97.150.31

1) Achega Deputación 2010
(2) Achega municipal 2010
(3) Total 2010 (Achega da Deputación + Achega concello)

(4) Achega Deputación 2011
(5) Achega municipal 2011
(6) Presuposto total 2011 (Achega da Deputación + Achega concello)
(7) Presuposto total 2010+2011

As achegas da Deputación para a fase 3ª para as anualidades 2010 e 2011 ascende a 
36.168,73  € 60.981,58  €  o  que  dá  un  total  de  97.150.31€  da  achega  total  da 
Deputación nesta 3ª fase do plan.

4º.- O prazo establecido no presente acordo para xustificar a contratación das obras 
da 3ª  fase da  anualidade 2010-2011 e os  da anualidade  2012 será de seis  meses 
contados  desde  que  o  Pleno  da  Deputación  aprobe  a  incorporación  da  obra  ao 
programa. O prazo para xustificar a execución do investimento será dun ano a contar 
desde a adxudicación da obra.

5º Dispoñer á  exposición pública da 3ª fase do programa  mediante a publicación dun 
anuncio no BOP para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse 
alegacións oportunas, podéndose proseguir as actuacións despois de que transcorra o 
dito prazo sen que se presentara ningunha alegación.

6º.- Facultar ao presidente para canto proceda en orde á xestión do presente acordo".
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13.-ACEPTAR A AMPLIACIÓN DAS DELEGACIÓNS DE COMPETENCIAS 
TRIBUTARIAS DO CONCELLO DE CURTIS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria acordada polo 
Concello de Curtis en relación coas seguintes materias:

§ A facultade para establecer acordos ou convenios coa Administración tributaria do 
Estado en materia de colaboración e inspección en relación co Imposto sobre bens 
inmobles,  de acordo co disposto na Lei  reguladora das  facendas  locais,  a  Lei 
reguladora do catastro e as súas respectivas normas de desenvolvemento.

§ Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das 
vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de 
interese xeral. A xestión obxecto de delegación, afectará tanto ao suposto xeral do 
artigo 24 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, baseado no 1,5% dos ingresos 
brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial da telefonía móbil. 

O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación, levarase a cabo nos 
termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos 
da provincia  e  terá  efectos  dende o día  en que se publique este  acordo no Boletín 
Oficial  da Provincia conforme co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo.”

14.-ACEPTAR A AMPLIACIÓN DAS DELEGACIÓNS DE COMPETENCIAS 
TRIBUTARIAS DO CONCELLO DE MONFERO EN MATERIA DE XESTIÓN, 
INSPECCIÓN E RECADACIÓN DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
OU APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CONSTITUÍDOS NO SOLO, SUBSOLO 
OU VOO DAS VÍAS PÚBLICAS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aceptar a ampliación das competencias delegadas en materia tributaria acordada polo 
Concello de Monfero en relación coa seguinte materia:

• Xestión, inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das 
vías  públicas  municipais  a  favor  de  empresas  explotadoras  de  servizos  de 
subministración de interese xeral. A xestión obxecto de delegación, afectará tanto 
ao suposto xeral do artigo 24 do Texto refundido da lei reguladora das facendas 
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locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, baseado no 
1,5% dos ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial 
da telefonía móbil. 

O exercicio das competencias delegadas obxecto de aceptación, levarase a cabo nos 
termos establecidos nas bases para a prestación dos servizos tributarios aos concellos 
da provincia  e  terá  efectos  dende o día  en que se publique este  acordo no Boletín 
Oficial  da Provincia conforme co establecido no artigo 7 do Texto refundido da lei 
reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo.”

15.-INFORME  SOBRE  O  ESTADO  DE  TRAMITACIÓN  DAS  FACTURAS 
RECIBIDAS CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012, EN 
APLICACIÓN DO ESTABLECIDO NA LEI 15/2010, DE MODIFICACIÓN DA 
LEI 3/2004, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LOITA CONTRA A 
MOROSIDADE NAS OPERACIÓNS COMERCIAIS (BOE Nº 163, DE 6 XULLO 
DE 2010).

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Primeiro: Tomar  coñecemento  do  informe  emitido  pola  Intervención   en 
cumprimento  do  establecido  nos  artigos  5  da  Lei  15/2010,  do  5  de  xullo,  de 
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita 
contra a morosidade nas operacións comerciais, así como do estado de tramitación das 
facturas exposto nos distintos informes das unidades tramitadoras.

Segundo: Dispor que se publique un anuncio na páxina web da Deputación no que se 
indique  que  a  documentación  referenciada  no  apartado  anterior  está  ao  dispor  dos 
interesados para o seu exame e consulta no Servizo de Contabilidade.

Terceiro: Enviar a devandita documentación aos órganos competentes da Comunidade 
Autónoma e do Ministerio de Economía e Facenda.”

16.-INFORME  COMPLEMENTARIO  AOS  INFORMES  TRIMESTRAIS 
EMITIDOS  EN  2011,  CON  MOTIVO  DA  ENTRADA  EN  VIGOR  DA  LEI 
15/2010,  DE  MEDIDAS  CONTRA  A  MOROSIDADE  NAS  OPERACIÓNS 
COMERCIAIS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Tomar coñecemento dos informes trimestrais do exercicio 2011, obtidos polos servizos 
económicos,  segundo  o  formato  normalizado  contido  na  Guía  do  Ministerio  de 
Economía e Facenda, de marzo de 2011, correspondentes ao cumprimento da obriga de 
información establecida na Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, 
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do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais.”

17.-INFORME  CORRESPONDENTE  AO  PRIMEIRO  TRIMESTRE  DO  2012 
DO  CUMPRIMENTO  POLA  FUNDACIÓN  AXENCIA  ENERXÉTICA 
PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC) DO ARTIGO CATRO DA LEI 15/2010, 
DO  5  DE  XULLO,  DE  MODIFICACIÓN  DA  LEI  3/2004,  DO  29  DE 
DECEMBRO,  DE  LOITA  CONTRA A  MOROSIDADE  DAS  OPERACIÓNS 
COMERCIAIS.

Por unanimidade,  apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Primeiro: Tomar coñecemento do informe emitido polo Auditor interno da FAEPAC 
no cumprimento do artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 
3/2004, do 29 de decembro, de loita contra a morosidade das operacións comerciais e 
na aplicación do principio da transparencia.  Xa que é unha fundación pública local 
participada na súa meirande parte pola Deputación da Coruña.

Segundo: Que a Fundación está a publicar o informe na súa páxina de internet,  dentro 
do  seu  apartado  de  información  económica  e  contable  para  dar  cumprimento  do 
principio da transparencia.

Terceiro: Que se fixo a súa presentación telemática,  cunha sinatura electrónica,   na 
oficina  virtual  da  Dirección  xeral  de  coordinación  financeira  coas  comunidades 
autónomas e coas entidades locais do Ministerio de Economía e Facenda.

Cuarto: Que de acordo co disposto nos artigos 17 e 20 dos Estatutos da FAEPAC, o seu 
presidente dará coñecemento deste informe ao Padroado na vindeira sesión que celebre 
se é anterior a da aprobación das contas anuais. Xa que a Disposición adicional terceira 
da Lei 15/2010 establece que as sociedades terán de publicar dun xeito expreso as 
informacións sobre prazos de pagos aos seus provedores na memoria das contas anuais. 
Esta  previsión  legal  desenvólvea o Instituto de Contabilidade e  auditoría  de contas 
(ICAC) mediante unha Resolución do 29 de decembro do 2010 (BOE número 318, do 
31 de  decembro)  e  na  contestación  dunha consulta  publicada  no  BOICAC número 
84/2010.”

18.-APROBAR  O  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº 
3/2012.

INTERVENCIÓNS

Sr. Fernández Moreda

Grazas, Sr. presidente. Moi brevemente, para dicir que o Grupo Socialista vaise 
abster neste punto número 18 de aprobación do Expediente de modificación de créditos 
3 do presente ano, e ímonos  abster por unha razón moi simple, porque entendemos que 
estamos a incumprir a lei que entrou en vigor o pasado 1 de maio deste mes, a Lei 
orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Se no expediente 
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houbese  unha  xustificación  dicindo  a  que  se  deben  os  suplementos  de  créditos  e 
razoando que é urxente, o Grupo Socialista votaría a favor, pero entendemos que cando 
hai un remanente de Tesourería de libre disposición de 4.536.000 euros, se se quere 
cumprir a lei habería que amortizar créditos  por importe de 4.536.000 euros, e só se 
amortizan 4.223.000. Nós, o Grupo Socialista no Parlamento español votou en contra 
desta  lei,  e  entendemos  que  nalgún  momento  o  Ministerio  de  Facenda  e 
Administracións Públicas terá que facer unha interpretación e aclaración do alcance do 
artigo  32  desta  norma,  porque  se  está  condenando  os  concellos  a  amortizar 
anticipadamente créditos que foron subscritos cuns tipos de xuro moi baixos do Euribor 
máis  o  cero  e  moi  pouquiño,  para  ter  que  formalizar  créditos  para  financiar  os 
exercicios dos próximos anos cuns tipos de xuro que están por encima do 7%. Por 
tanto, é unha cuestión simplemente de forma, Sr. presidente, xa lle digo, se estivese 
xustificada a razón pola que aparecen estes créditos extraordinarios dicindo que era 
urxente e necesario, o Grupo Socialista votaría a favor. Moitas grazas.

Sr. Freire Abeijón

Bos días, Sras. e Sres. deputados. Dese Expediente de modificación de crédito, 
que ten un importe total de 5.343.000 euros, evidentemente a maior parte desa contía 
dedícase  a  amortización,  supondo  unha  contía  total  de  4.223.892  euros  para 
amortización  anticipada  de  préstamos,  e   hai  outra  serie  de  obrigas  de  urxente  e 
necesario  cumprimento,  tanto  de  gastos  de  anualidades  anteriores,  gastos 
comprometidos  en  anualidades  anteriores,  e  tamén  hai  unha  serie  de  compromisos 
sobre actividades que mesmo xa están realizadas, a pesar de que corresponden a esta 
anualidade, e como tal nace esa obriga e ese compromiso de asumir e financiar a contía 
correspondente  por  parte  da  Deputación.  Entendemos  que  é  xustificación  máis  que 
suficiente para actuar e, con responsabilidade, incluír neste Expediente de modificación 
de crédito esas contías.

Sr. presidente

Eu  pediría  desculpas  por  non  ser  capaces  de  ofrecer  outra  información 
necesaria, pero en todo caso, esa diferenza de trescentos e pico mil euros que hai, á que 
vostede se refería corresponde cun convenio asinado co Concello de Santiago para o 
Auditor de Galicia, no ano, non estou seguro, 2009 ou 2010, que estaba pendente de 
xustificación e por tanto, se leva a cabo, por tanto esa obriga que viña de antes é a que 
nós consideramos e a que retraemos dese importe total e dá esa diferenza. De todos os 
xeitos, tentaremos que noutras ocasións a información chegue a tempo.

Sr. Fernández Moreda

Grazas,  Sr.  presidente,  agrádame moito a resposta porque eu quería fixar un 
criterio  interpretativo,  porque  imos  ter  problemas  cos  concellos  da  provincia  cos 
investimentos,  subvencións  nominativas  e  subvencións  en  réxime  de  concorrencia, 
concedidas en anos anteriores e que non están xustificadas, e mesmo con temas de 
remanente de Tesourería de libre disposición, co cal, máis ou menos compartimos a 
idea de que ese artigo 32 este ano os concellos que teñan un remanente de Tesourería 
positivo e de libre disposición, poderán investilo este ano ou gastalo en gasto corrente, 

214



cando  alguén  xustifique  que  eses  gastos  son  necesarios,  son  ineludibles,  e  van 
realizalos, executalos e pagalos antes do 31 de decembro deste ano. Como creo que a 
lei é moi drástica, algunha interpretación haberá que facer, e a min interesábame neste 
punto deixar clara esa interpretación e ver se era compartida por todos os señores e 
señoras deputadas. Moitas grazas.

VOTACIÓN

Votan a favor: 20 deputados (16 do PP e 4 do BNG)
Votan en contra: ningún deputado
Abstéñense: 9 deputados (PSOE)

ACORDO

Apróbase o seguinte ditame da Comisión:
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“Despois de examinar o expediente e máis a documentación que se presenta segundo o artigo 37 do Real decreto 500/90, do 20 de 
abril, esta Comisión adopta o seguinte acordo:
1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 3/2012 de competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente  
Orzamento Xeral por un importe de 5.343.295,94 € e que ofrece o seguinte resumo:

A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO
A.1) Aumentos (necesidades de financiamento): A.2) Baixas ( fontes de financiamento):

CE. Créditos extraordinarios:    292.403,97 BA. Baixas de crédito en outras aplicacións:   807.114,03
SC. Suplemento créditos: 5.050.891,97 RX. Remanente de tesourería para gastos xerais: 4.536.181,91

Total de aumentos: 5.343.295,94 Total financiamento: 5.343.295,94

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos....................................................... B.2 Resumo por capítulos do Estado Ingresos
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Capítulo Altas Baixas
1. Gastos de persoal 100,00    0,00
2. Gastos correntes 251.058,03 0,00
3. Gastos financeiros 0,00 807.114,03
4. Transferencias correntes 583.100,00      0,00

6. Investimentos reais 125.145,00 0,00
7. Transferencias de 
capital    90.000,00 0,00

8. Activos financeiros 70.000,00 0,00
9. Pasivos financeiros 4.223.892,91 0,00

TOTAL MODIFICACIÓNS 5.343.295,94 807.114,03  

Capítulo Altas
1. Impostos  directos
2. Impostos indirectos
3. Taxas e outros ingresos
4. Transferencias correntes
5. Ingresos patrimoniais
6. Alleamento investimentos reais
7. Transferencias de capital
8. Act. Finan. Reman. Tesourería 4.536.181,91
9. Pasivos financeiros
TOTAL MODIFICACIÓNS 4.536.181,91



2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia para os efectos de reclamacións, segundo o estabelecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do citado 
RD 500/90.

Se transcorrido o dito prazo non se formulan reclamacións, o expediente considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de 
adoptar un novo acordo. No caso de que se presenten reclamacións, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da Provincia como requisito previo para a súa 
entrada en vigor, segundo o estabelecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do Texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e á 
Delegación do Ministerio de Economía, en cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril  
e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 
de marzo. Tamén se remitirá unha copia do expediente a Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locais para dar  
cumprimento do disposto no artigo  29 do regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade presupostaria na súa aplicación ás  
entidades locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro e da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade 
presupostaria e sostibilidade financeira.” 
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19.-ACORDO EN MATERIA DE XESTIÓN PRESUPOSTARIA.

INTERVENCIÓNS

Sr. Regueira Varela

Ímonos abster neste punto e o que si pediriamos é que por favor que se apurasen 
os  trámites   para que  se coñezan canto antes  os  importes,  porque doutro xeito  vai 
representar serias complicacións nalgúns casos.

Sr. Fernández Moreda

Grazas,  presidente,  tamén  para  anunciar  o  voto  de  abstención  do  Grupo 
Socialista neste punto, que entendemos que hai que facelo. Hai unha lei que entrou en 
vigor,  como  dicía  na  anterior  intervención,  o  1  de  maio,  e  temos  que  adaptar  o 
funcionamento  dos  nosos  concellos  e  o  funcionamento  da  Deputación  provincial, 
adaptar  a  xestión  ao ciclo orzamentario  para  evitar,  se  hai  unha interpretación  moi 
drástica do artigo 32, que todos os remanentes teñan que ser destinados á amortización 
de créditos. Nese sentido, entendemos que as decisións e os acordos que se adoptan de 
aquí en diante son razoables, hai que facelos e hai que comunicalos canto antes aos 
concellos para que vaian adaptando a súa xestión a esta nova normativa, pero botamos 
en falta unha forma de actuación de aquí para atrás. Vostede sabe, sabémolo todos, e hai 
moitos alcaldes aquí, que os alcaldes que teñen escasos recursos financeiros, antes de 
acometer  unha  obra,  tratan  de  asegurar  o  financiamento  desa  obra,  e  moitas  veces 
aseguran o financiamento sen ter o terreo, sen ter os permisos ou ter o proxecto, fano 
todos  e  así  o  teñen  que  facer,  pero  iso  vai  orixinar  unha  serie  de  problemas  na 
Deputación, que o que non estea certificado o 31 de decembro, en teoría vaise perder, e 
creo que deberiamos de ter unha sentada para tratar entre todos de buscar unha solución 
a  estes  problemas  que  nos  van   expor  os  concellos,  mesmo  que  vai  expor  esta 
Deputación. Por tanto, entendemos que hai que adaptar o ciclo da xestión, o ciclo do 
orzamento, que as disposicións que se pon para adiante é o que hai que facer, e os 
concellos  teñen  que  tomar  nota,  pero  gustaríanos  que  neste  acordo  estivese  tamén 
contemplado como imos resolver os problemas que se nos van  presentar este ano e que 
posiblemente  se  nos  van   presentar  tamén  no  próximo  exercicio,  de  obras,  de 
subvencións, que non se poden certificar este ano e que, se se aplica a lei como está 
prevista, vanse  perder, con concellos que recibiron anticipos, con concellos que teñen a 
obra certificada ao 30 ou 40%, é un tema grave, e creo que é un tema no que nos  
deberiamos  de  reunir,  se  o  grupo  de  goberno quere,  para  entre  todos  buscar  unha 
solución a este problema. Moitas grazas, Sr. presidente.

Sr. Freire Abeijón

Agradecemos a suxestión do portavoz do Grupo Socialista e tamén do portavoz 
do  BNG  e,  efectivamente,  co  permiso  do  presidente  comprometémonos  a  estudar 
conxuntamente  todas  as  posibilidades  para  posibilitar  e  facilitar  e  non  crear 

218



dificultades,  tanto  ás   entidades  locais  como  a  entidades  doutro  tipo  que  son 
beneficiarias deste tipo de subvencións, pero máis ou menos en liñas xerais lévase xa 
traballado  algo  neste  sentido  e  na  propia  proposta  establécese  que  para  aquelas 
subvencións  nominativas  outorgadas  con  anterioridade  ao  1  de  xullo  de  2011, 
establécese  como  prazo  límite  de  xustificación  o  31  de  outubro  de  2012,  pero 
articúlanse  tamén a  posibilidade  de  comunicarlles  de  inmediato  aos  concellos  e  ás 
entidades estas novas circunstancias, esta adaptación ao novo marco normativo para 
que teñan un tempo para aqueles que xa teñan asumidos compromisos, iniciadas as 
obras e feita unha determinada xestión e téñana avanzada, e teñan a posibilidade de 
finalizala  antes  dese  prazo  para  que  se  acollan,  e  aquelas  que  aínda  non  teñan 
compromisos asumidos, estean en disposición de expor incluso o cambio de obxecto de 
convenio  ou presentar  unha nova proposta,  daríaselle  a  opción de artellar  un novo 
convenio  de cara  a  cubrir,  non só a  anualidade 2012,  senón mesmo a posibilidade 
nalgún momento, a partir de 2013, de articular convenios plurianuais. Está na vontade 
do grupo de goberno resolver todas esas situacións, e o que é evidente é que a partir de 
agora temos un novo escenario, a Deputación terá que recorrer posiblemente a modelos 
de  convenios  plurianuais,  que  garantan  a  achega a  cada  unha  desas  anualidades,  e 
cambiar posiblemente o sistema ou a dinámica de traballo que se viña seguindo ata 
agora, pero mediante unha comunicación individualizada a cada unha desas entidades 
váiselles  dar comunicación e váiselles  facer saber todos estes cambios normativos e as 
novas circunstancias que nos atopamos.

Paralelamente,  transcorrido  o  prazo  establecido  de  xustificación  sen  tela 
presentado  ante  este  órgano  administrativo  competente,  requirirase  novamente  ao 
beneficiario para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada para os 
efectos previstos, de tal forma que terían esa marxe nos últimos quince días, se algún 
ten  pendente  de  xustificar  ou  de  acreditar  ou  de  achegar  algunha  documentación, 
complementala. E nas convocatorias sucesivas o obxectivo é que se aproben antes do 
15  de  xaneiro  do  exercicio  correspondente,  que  as  subvencións  se  outorguen  no 
primeiro  trimestre  do  exercicio,  co  obxectivo  de  que  o  1  de  outubro  do  presente 
exercicio poidan telo xustificado. E paralelamente articúlanse tamén os documentos 
que deben de requirirse como achega de documentación a cada unha desas entidades 
beneficiarias,  pero  sabemos  que  calquera  cambio  supón  ás  veces  problemas  na 
interpretación  e  por  iso  brindamos  a  colaboración  do  Grupo  de  Goberno  para 
consensuar cos demais grupos a maneira de artellalo.

Sr. presidente

Feita  a  proposta  por  parte  do portavoz,  non será  o presidente  o que diga  o 
contrario, pero si é verdade que, sendo consciente e compartindo parte das achegas que 
aquí se fixeron,  tamén é certo que hai algún plan ou algún investimento,  ou algún 
convenio dalgún concello da provincia en xeral, que data do ano 2007, e é certo que hai 
concellos que ás veces teñen problemas para obter os permisos correspondentes doutras 
administracións  a  tempo,  pero  tamén é certo  que desde  o  ano 2007 tiveron tempo 
suficiente para obter os permisos e, por tanto, ás veces tamén é necesario, por parte dos 
concellos facer un maior esforzo nalgúns casos para propor algunha actuación que sexa 
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máis facilmente levada a cabo, e iso imos tentalo. Hai un réxime transitorio que vai ser 
complicado,  que  hai  unha  casuística  moi  distinta  entre  os  distintos  concellos  da 
provincia, e tentaremos levalo a cabo coa achega de todos e da mellor maneira posible. 

VOTACIÓN

Votan a favor: 16 deputados (PP)
Votan en contra: ningún deputado
Abstéñense: 13 deputados (9 do PSOE e 4 do BNG)

ACORDO

Apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“1. As  subvencións  nominativas  ou  en  réxime  de  concorrencia  outorgadas  con 
anterioridade ao 1 de xullo de 2011 deberán xustificar a realización da actividade ou 
investimento  subvencionado  no  prazo  establecido  para  o  efecto  nas  bases  da 
convocatoria correspondente ou no convenio subscrito para o efecto. Poderá solicitarse 
a  ampliación do prazo de realización da actividade ou investimento nas  condicións 
establecidas  nas  normas  de  aplicación  pero,  en  ningún caso,  tal  ampliación  poderá 
exceder do 31 de outubro de 2012.

A  todas  as  entidades  públicas  ou  privadas  beneficiarias  de  subvencións 
provinciais que se atopen nas circunstancias expresadas, seralles notificado o presente 
acordo que terá o carácter e efectos do requirimento establecido no apartado 3 do artigo 
70  do  Regulamento  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións, 
aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que é do seguinte teor literal:

“3. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen presentarse esta ante o 
órgano  administrativo  competente,  este  requirirá  o  beneficiario  para  que  no  prazo 
improrrogable de quince días sexa presentada para os efectos previstos neste capítulo. A 
falta  de  presentación  da  xustificación  no  prazo  establecido  neste  apartado  levará 
consigo a esixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei xeral 
de subvencións A presentación da xustificación no prazo adicional establecido neste 
apartado  non  eximirá  ao  beneficiario  das  sancións  que,  conforme  a  Lei  xeral  de 
subvencións, correspondan”.

2. Para a tramitación futura de subvencións en réxime de concorrencia terase en 
conta o seguinte calendario de actuacións:
• As  bases  de  convocatoria  aprobaranse  antes  do  15  de  xaneiro  do  exercicio 
correspondente.
• As  subvencións  procurarase  que  se  outorguen  no  primeiro  trimestre  do 
exercicio.
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• O  prazo  de  realización  das  actividades  ou  investimentos  establecerase,  con 
carácter xeral, no período correspondente entre a data de notificación da concesión e o 
1 de outubro do exercicio correspondente.
• Durante  o  período  de  outubro  a  decembro  deberán  realizarse  as  actuacións 
tendentes ao recoñecemento da obrigación e pago correspondente.

3. A  inclusión  dos  créditos  orzamentarios  necesarios  para  a  tramitación  de 
subvencións nominativas ou para a aprobación de Plans provinciais requirirá a achega 
da  documentación  que  a  continuación  se  detalla,  co  fin  de  adaptar  as  previsións 
orzamentarias ao calendario previsible de realización e xustificación das actividades ou 
investimentos obxecto do fomento provincial:

I.- Investimentos: Obras
I.1) Acordo de aprobación do proxecto e de solicitude da subvención adoptado polo 
órgano competente.
I.2) Proxecto técnico: memoria, plan de conxunto e de detalle, orzamento detallado de 
execución, estudo xeotécnico, estudo de seguridade e saúde e demais documentación 
preceptiva de acordo coas normas contractuais ou sectoriais de aplicación.
I.3) Acreditación da titularidade dos bens e/ou dispoñibilidade dos terreos.
I.4) Acreditación da disposición das licenzas ou autorizacións preceptivas
I.5) Programa detallado de traballo no que se poña de manifesto o calendario previsible, 
o  prazo  total  de  execución  estimado  e  o  prazo  de  xustificación  do  investimento 
proposto. No caso de que o programa de traballo contemple dous ou máis anualidades 
deberá  especificarse  o  importe  total  estimado  de  cada  anualidade.  Se  se  pretenden 
efectos retroactivos para a vixencia deberá xustificarse a dita circunstancia, sen que en 
ningún caso poidan incluírse gastos imputables a exercicios vencidos.

Se o obxecto da subvención é unha fase do proxecto total deberán identificarse 
as  unidades  de  obra,  o  programa  de  traballo  e  o  orzamento  detallado  da  fase 
correspondente  e  haberá  de  acreditarse  que  a  obra  financiada  é  susceptible  de 
utilización independente e que,  por tanto,  coa súa recepción pode procederse á  súa 
adscrición ao uso ou servizo público correspondente.

En todo caso a división en fases non pode alterar o réxime contractual aplicable.
I.6) Declaración doutras subvencións solicitadas ou obtidas para a mesma finalidade.
I.7) Se o coeficiente de financiamento provincial é inferior ao 100% do orzamento total 
do  investimento,  deberá  acreditarse  a  dispoñibilidade  do  financiamento  requirido  á 
entidade  beneficiaria  mediante  informe  de  quen  teña  atribuída  a  responsabilidade 
contable  nela.  No caso  de  entidades  locais  incorporarase  o  documento  contable  de 
”Retención de crédito” adecuadamente cuberto. 
Se  o  coeficiente  de  financiamento  provincial  solicitado  alcanza  o  100  por  100  do 
orzamento subvencionado deberá achegarse informe do responsable da contabilidade 
acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de financiamento.
I.8)  Proposta  subscrita  polo  deputado  ou  deputada  da  área   e/ou  a  Presidencia  da 
Deputación:
• Importe da subvención
• Orzamento subvencionado
• Coeficiente de financiamento
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II. Investimentos: Subministracións, equipamentos e material inventariable.
II.1) A documentación prevista para obras deberá adaptarse á natureza dos bens que 
constitúen a subministración ou equipamento e en todo caso, deberá achegarse a que a 
continuación se indica:
II.2) Memoria xustificativa na que se indicará, polo menos, o obxecto e finalidade da 
subministración e o destino de interese público ao que se adscribirán os bens por un 
período mínimo de dez anos.
II.3) Orzamento total e detallado con indicación das fontes de financiamento previstas e 
do calendario de execución previsible. Se abarca dúas ou máis anualidades ou se se 
distribúe en fases deberá identificarse o orzamento e as fontes de financiamento de cada 
unha delas.
II.4)  Tamén  deberán  achegarse  as  prescricións  técnicas  que  permitan  a  adecuada 
descrición dos bens que constitúen o obxecto da subvención solicitada.
II.5)  Proposta  subscrita  polo  deputado ou deputada  da  área   e/ou  a  Presidencia  da 
Deputación:
• Importe da subvención
• Orzamento subvencionado
• Coeficiente de financiamento

III. Investimentos: Adquisición de bens inmobles.
III.1)  Acordo  de  aprobación  da  adquisición  do  ben  inmoble  e  de  solicitude  da 
subvención adoptado polo órgano competente.
III.2) Memoria xustificativa na que se indicará, polo menos, o obxecto e finalidade da 
adquisición e o destino de interese público ao que se adscribirán os bens por un período 
mínimo de dez anos.
III.3) Valoración pericial subscrita polo técnico municipal correspondente.
III.4) Descrición detallada do ben con indicación da referencia/s catastral/is, dos seus 
titulares e certificación simple do Rexistro da Propiedade sobre titularidade, cargas e 
gravames.
III.5) Calendario previsible da formalización de escritura pública e dos pagos que se 
han efectuar.
III.6)  Proposta  subscrita  polo  deputado ou deputada  da  área  e/ou  a  Presidencia  da 
Deputación:
• Importe da subvención
• Orzamento subvencionado
• Coeficiente de financiamento

Disposición común a investimentos:
Os servizos técnicos provinciais supervisarán os proxectos técnicos e verificarán 

a idoneidade da documentación achegada á que se fai referencia nos apartados I, II e 
III,  e informarán as solicitudes de prórroga ás que se acompañará a documentación 
citada nos apartados apartado I.5), II.3) e III.5) adaptada ao novo prazo solicitado.

Así  mesmo,  os  servizos  técnicos  provinciais  concorrerán  ás  actas  de 
comprobación  do  replanteo  das  obras  e  ás  actas  de  recepción  dos  investimentos 
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subvencionados  como  requisito  para  os  pagos  correspondentes  á  achega  provincial 
comprometida.

IV. Actividades
IV.1)  Memoria  e  orzamento  detallados  das  actividades  que  se han realizar  e  o  seu 
calendario aprobado polo órgano competente.
IV.2)  Acordo  de  aprobación  da  memoria,  orzamento  e   solicitude  da  subvención 
adoptado polo órgano competente.
IV.3) O orzamento deberá recoller todos os elementos do gasto que implica a actividade 
co maior detalle posible:
• Gastos de persoal directamente adscrito á actividade
• Gastos correntes en bens e servizos orixinados directamente pola actividade
• Bolsas
• Gastos xerais imputables á actividade, cun importe máximo do 13% dos totais 
da entidade, debidamente motivada a súa inclusión.

IV.4) Se o coeficiente de financiamento provincial é inferior ao 100% do orzamento 
total da actividade, deberá acreditarse a dispoñibilidade do financiamento requirido á 
entidade  beneficiaria  mediante  informe  de  quen  teña  atribuída  a  responsabilidade 
contable desta.  No caso de entidades locais incorporarase o documento contable de 
”Retención de crédito” adecuadamente cuberto. 

Se o coeficiente de financiamento provincial solicitado alcanza o 100 por 100 
do  orzamento  subvencionado  deberá  achegarse  informe  do  responsable  da 
contabilidade acreditando que a entidade non dispón doutras fontes de financiamento.
IV.5)  Programa  detallado  de  traballo  no  que  se  poña  de  manifesto  o  calendario 
previsible, o prazo total de execución estimado e o prazo de xustificación da actividade 
proposta. No caso de que o programa de traballo contemple dúas ou máis anualidades 
deberá  especificarse  o  importe  total  estimado  de  cada  anualidade.  Se  se  pretende 
efectos retroactivos para a vixencia deberá xustificarse a devandita circunstancia, sen 
que en ningún caso poidan incluírse gastos imputables a exercicios vencidos.
IV.6)  Proposta  subscrita  polo  deputado  ou  deputada  da  área  e/ou  a  Presidencia  da 
Deputación:
• Importe da subvención
• Orzamento subvencionado
• Coeficiente de financiamento

Disposición común para investimentos e/ou actividades:
No caso de entidades privadas sen ánimo de lucro tamén deberá achegarse a 

documentación que a continuación se indica, excepto no caso de que xa se achegou á 
Deputación,  nese caso será suficiente  facer  referencia  a que non se modificaron as 
circunstancias acreditadas con anterioridade:
• Estatutos da entidade e inscrición no rexistro público correspondente.
• Fotocopia compulsada do código de identificación fiscal ou equivalente.
• Designación  de  representante  ante  a  Deputación  con  indicación  do  nome  e 
apelidos e do número de identificación fiscal correspondente, ou equivalente.
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• Acreditación  de  estar  ao  corrente  nas  obrigacións  Fiscais  coa  AEAT e  coa 
Tesourería  Xeral  da  Seguridade  Social,  ou  autorización  á  Deputación  para  obter 
directamente as certificacións oportunas.
• Domicilio para os efectos de notificacións.
• Contas  anuais  correspondentes  ao  último  exercicio  cuxo  prazo  legal  de 
rendición finalice e orzamento do exercicio corrente, plan de actuación ou documento 
equivalente  segundo  corresponda,  de  acordo  coas  normas  que  resulten  de  xeral 
aplicación e segundo a natureza xurídica da entidade.

4. Para  incluír  os  créditos  orzamentarios  necesarios  para  a  execución  de 
investimentos  propios  achegarase  a  documentación  técnica  indicada  no  apartado 
anterior,  coa  finalidade  de  adaptar  as  previsións  orzamentarias  correspondentes  ao 
calendario previsto para a súa contratación e execución.

5. Nos  dous  meses  posteriores  á  aprobación  do  Orzamento  provincial  ou  das 
modificacións  de  crédito  oportunas  procurarase  tramitar  a  contratación  dos 
investimentos  e  actividades  propias  e  levarán  a  cabo as  actuacións  que  permitan  a 
formalización dos convenios que articulen as subvencións nominativas orzadas para 
investimentos ou actividades de entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro.

6. A ampliación  dos  prazos  dos  contratos  subscritos  para  investimentos  e  dos 
convenios que formalicen subvencións nominativas terá carácter excepcional, deberá 
ser motivado e non poderá exceder, con carácter xeral, do 31 de outubro do exercicio 
correspondente.

7. Os servizos que xestionen subvencións provinciais tramitarán o requirimento a 
que se refire o artigo 70.3 do Regulamento da lei xeral de subvencións aprobado polo 
Real decreto 887/2006 no prazo máximo de 30 días desde a finalización do prazo de 
xustificación  correspondente  sen  presentarse  esta  ante  o  órgano  administrativo 
competente, co contido e efectos establecidos no devandito precepto.”

20.-REINTEGRO DAS LIQUIDACIÓNS DEFINITIVAS DA PARTICIPACIÓN 
DE TRIBUTOS DO ESTADO DOS ANOS 2008 E 2009

INTERVENCIÓNS

Sr. Regueira Varela

Nós ímonos   abster  neste  punto,  parécenos un  acordo caro,  e  parécenos  un 
acordo  caro  porque  o  que  nos  están  vostedes  propondo  é  a  intervención  desta 
Administración pública, cando agora mesmo témese que a Unión Europea interveña, 
por exemplo, o Estado español, non vemos por que imos aplaudir con tanta lixeireza 
que  o  Estado  interveña  esta  Administración  pública.  Parécenos  caro  porque, 
efectivamente,  ten  algunha  parte  positiva,  o  prazo  de  liquidación  é  maior,  pero 
parécenos caro porque os  axustes  que se decidan en  Madrid a  partir  de agora van 
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afectar tamén a esta Administración pública e imos ter que acatalos. Eu como confío no 
bo facer do Grupo de goberno, non en todo, pero en moitas cousas si,  e confío na 
eficacia das persoas que traballan nesta Administración pública, sigo considerando que 
o mellor é manter a autonomía local e manter a autonomía das administracións dentro 
das súas competencias. Por tanto, nós imos absternos neste punto porque a medio prazo 
vémoslle máis prexuízos que beneficios.

Sr. Fernández Moreda

Grazas, Sr. presidente, unha breve explicación para dicir que nós imos votar a 
favor deste punto, pero que cremos na autonomía municipal e que non entendemos que 
haxa ningún risco de intervención por parte do Estado sobre a Deputación Provincial 
da Coruña por isto que imos probar. O Estado dános unha opción, ou devolvemos as 
liquidacións  negativas do ano 2008-2009 en sesenta meses,  ou nos dá a  opción de 
devolvela en cento vinte meses. Se queremos devolvela en cento vinte meses temos, 
obrigatoriamente, que adoptar este acordo que recolle o que está dito no proxecto de 
Lei de orzamentos que se está debatendo, non hai ningunha novidade nova. Di “ben, se 
vostede quere acollerse a isto, ten que cumprir uns requisitos”, uns requisitos que fixa a 
Lei de orzamentos e a Lei de estabilidade orzamentaria. Se eu pensase, se no Grupo 
Socialista pensásemos que isto atenta contra a autonomía da Deputación, que isto vai 
permitir que o Estado poida entrar aquí a saco sobre calquera cousa nós estariamos 
tamén expresando a nosa preocupación, pero entendemos que isto é un trámite, que non 
vai ter máis transcendencia que permitirlle á Deputación diferir o pago das liquidacións 
negativas do ano 2008-2009 de sesenta meses a cento vinte meses, e como entendemos 
que iso é bo para a Deputación porque imos dispor de máis diñeiro para gastar os 
próximos exercicios, no orzamento dos próximos exercicios, este ano paréceme que se 
aforran seis millóns de euros, e tal como está a cousa, creo que merece a pena acollerse  
a este réxime e aprazar o pago, e ese é o motivo do voto favorable do Grupo Socialista 
a este punto número 20.

Sr. Freire Abeijón

Sr.  Regueira,  eu  creo  que  esta  entidade  provincial  ten  feitos  os  deberes  ata 
agora,  a  sustentabilidade  financeira  que  require  a  redución  progresiva  do 
endebedamento tamén constitúe un obxectivo ineludible para a Administración pública 
e  neste  caso  para  a  Deputación  da  Coruña.  No  caso  de  que  as  liquidacións 
orzamentarias  se  sitúen  en  superávit,  este  dedicarase  a  reducir,  prioritariamente,  o 
endebedamento neto, pero o que si é certo é que esta entidade fixo os deberes e non ten 
ningún  risco  de  intervención  porque  ao  longo  doutros  exercicios,  e  do  presente 
exercicio, lévanse feito xestións en todos os ámbitos da actuación provincial, destinadas 
a mellorar a eficacia, a eficiencia e a calidade na prestación dos servizos provinciais, 
reducindo as  dotacións  nas  áreas  de persoal  neste  exercicio  en concreto,  reducindo 
significativamente algúns custos estruturais que tamén nos permiten ser optimistas á 
hora de orixinar ou de xerar aforro, garantindo a dotación orzamentaria aos plans de 
obras e servizos, como o POS, e adecuando as achegas provinciais a obras e servizos 
municipais, e mesmo aumentando as entregas a conta a recadación dos concellos, por 
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tanto, e ademais reducindo significativamente o endebedamento provincial, mesmo a 
través  da  operación  que  hoxe  vimos  debater.  Eu  creo  que  nesa  circunstancia  non 
debemos de ter o temor dunha intervención, nin tampouco cremos que sexa esta unha 
institución que se lle poida tachar dunha xestión ineficaz nese sentido.

Sr. Regueira Varela

Imos ver, nós se tivésemos claro que esta era unha decisión mala ou pésima, 
votariamos en contra, acabamos de manifestar o noso sentido de voto como abstención 
claramente. Nós non dubidamos de que van ser vostedes eficaces na execución dos 
orzamentos, o que si nos referimos á literalidade do acordo onde di que, no seu caso, o 
Estado pódenos facer ou propor ou obrigar a tomar medidas de axuste extraordinarias, 
iso é perder autonomía local, que eu saiba. Oxalá se cumpran as perspectivas coas que 
vostedes presentan este acordo, eu confío en que sexa así, en todo caso eu considero 
que sempre vou manter a autonomía local e a autonomía dos gobernos para xestionar os 
seus propios fondos.

Sr. presidente

Pasamos a votar, pero efectivamente, hai Estados que están a ser intervidos, por 
tanto,  hai  algún  que  se  pasa  nas  súas  funcións.  Nós  estamos  seguros  que  nesta 
Deputación entre todos imos facer que isto nunca ocorra. Pero de todos os xeitos, como 
isto hai que votalo, imos votar.

VOTACIÓN

Votan a favor: 25 deputados (16 do PP e 9 do PSOE)
Votan en contra: ningún deputado
Abstéñense: 4 deputados (BNG)

ACORDO

Apróbase o seguinte ditame da Comisión:
“
1) Considerar que a Deputación Provincial da Coruña cumpre as condicións de 
estabilidade orzamentaria, os límites de endebedamento que resultan de aplicación e as 
condicións  formais  establecidas  na  Lei  3/2004,  do  29  de  decembro  pola  que  se 
establecen  medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas  operacións  comerciais.  En 
consecuencia estímase que non resulta preceptivo aprobar un Plan de axuste para os fins 
expresados.

2) Aceptar a posible imposición polo Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas de condicións particulares en materia de seguimento e remisión de información 
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así como, no seu caso, de adopción de medidas de axuste extraordinarias que permitan o 
permanente cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, dos límites de 
endebedamento ou dos prazos establecidos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que 
se  establecen medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas  operacións  comerciais,  nos 
termos que establecen as normas de aplicación vixentes ou as que determine a futura Lei 
de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2012.”

21.-APROBAR A 4ª FASE DA ANUALIDADE 2012 DO PROXECTO MANDEO 
COFINANCIADO CON FONDOS FEDER.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Vistas as actuacións que a  continuación se indican,  que desenvolven o contido do 
proxecto reformulado denominado "Mandeo. Posta en valor das concas fluviais 1ª fase: 
Río  Mandeo",  financiado  cunha  axuda  do  Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) con cargo á convocatoria 2007, que afecta ao período 2007-2010, 
de  axudas  FEDER  para  cofinanciar  proxectos  de  desenvolvemento  local  e  urbano 
durante o período de intervención 2007-2013

1º.- Aprobar a cuarta fase da anualidade 2012 do Proxecto Mandeo na que se 
inclúen as actuacións que a continuación se indican,  que serán contratadas por esta 
Deputación:

2012
Feder

CÓDIGO DENOMINACIÓN Deputac
Total

12.2800.0073.0 Promoc. valores ambientais e Vive o Mandeo. Pr. Mandeo 3.500,00
1.500,00

5.000,00
12.2800.0074.0 Promoción das rutas sendeirismo Pr.Mandeo 3.500,00

1.500,00
5.000,00

12.2800.0075.0 Promoción das rutas de  ciclismo Pr. Mandeo 3.500,00
1.500,00

5.000,00

12.2800.0076.0 Promoción da pesca fluvial Pr. Mandeo 3.500,00
1.500,00

5.000,00
14.000,00

T O T A L 4ª fase anualidade 2012 6.000,00
20.000,00
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2º.-  O  financiamento  destas  actuacións  realizarase  con  cargo  á  partida 
0501/172D/650 do orzamento provincial para o exercicio 2012.

3º.- Dispor a exposición pública mediante a publicación dun anuncio no BOP 
para os efectos de que durante o prazo de 10 días poidan presentarse as alegacións ou 
reclamacións que se consideren oportunas.

4º.-  Remitir  o  expediente  á  Xunta  de  Galicia  e  á  Comisión  Galega  de 
Cooperación Local para os efectos da coordinación establecida na Lei 5/1997, do 22 de 
xullo, de administración local de Galicia.”

22.-APROBAR  A  MODIFICACIÓN  DO  PROXECTO  DA  OBRA 
“PAVIMENTACIÓN TRAS DO RÍO, LAMEIRA, CAMPANARIO E OU.” DO 
CONCELLO  DE  FENE,  INCLUÍDA  NO  PLAN  PROVINCIAL  DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  E DA 
REDE VIARIA LOCAL (POS-RVL) 2008. CÓDIGO: 08.2100.0128.0.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar  a  modificación  do  proxecto  da  obra  “Pavim.Tras  do  Río,  Lameira 
Campanario e Ou.” incluída no POS 2008 co código: 08.2100.0128.0, cun orzamento 
de contrata de 121.763,89 €, que aínda que non supón alteración do seu presuposto total 
nin cambio da finalidade ou obxecto da obra,  si implica unha variación do trazado 
aprobado inicialmente.

08.2100.0128.0 “Pavim.Tras  do  Río,  Lameira,  Campanario  e 
Ou.”

(Fene)
Axentes 

cofinanciadores
Financiamento 

IVE 16%
Financiamento 

IVE 18%
Diferenza

Deputación f.p. 110.722,41 112.786,20 2.063,79
Concello 8.977,69 8.977,69 0,00

TOTAL 119.700,10 121.763,89 2.063,79”

23.-APROBAR  O  PROXECTO  REFORMADO  DA  OBRA  “SANEAMENTO  NAS 
TRAVESAS”  DO  CONCELLO  DE  MONFERO,  INCLUÍDA  NO  PLAN  DE 
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008. CÓDIGO: 08.3300.0032.0.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar o proxecto reformado da obra "Saneamento nas Travesas”, do Concello de 
Monfero, incluída no Plan de cooperación cos concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 
2008,  co  código:  08.3300.0032.0,  que  aínda  que  non  supón  modificación  do  seu 
presuposto total nin cambio da finalidade  da obra, si implica alteración do trazado 
inicial previsto no proxecto orixinal.
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Código Concello Denominación Pres.contrat
a

16%IVA
Pres.adxud.

18%IVA
08.3300.0032.0 Monfero Saneamento nas 

Travesas Deputación 236.657,34 187.521,95
Concello 12.455,65 0,00
Total 249.112,99 187.521,95”

24.-APROBAR O PROXECTO  REFORMADO DA OBRA “ABASTECEMENTO  EN 
MARCELLE,  MAIO  PEQUENO,  LOGROSA”  DO  CONCELLO  DE  NEGREIRA, 
INCLUÍDA NO  PLAN  DE  COOPERACIÓN  COS  CONCELLOS  (PCC)  2008/2011, 
ANUALIDADE 2011. CÓDIGO: 11.3300.0219.0.

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Aprobar  o proxecto reformado da obra  "Abast.en Marcelle,  Maio Pequeno, 
Logrosa” do  Concello de Negreira, incluída no Plan de cooperación cos concellos 
(PCC)  2008/2011,  anualidade  2011,  co  código:  11.3300.0219.0,  que  implica  un 
incremento no seu presuposto tal e como se indica, que é financiado integramente polo 
concello, permanecendo invariable a achega da Deputación.

11.3300.0219.0 Abast. en Marcelle, Maio Pequeno, Logrosa
(Concello de Negreira)

Axentes 
cofinanciadores

Proxecto inicial Proxecto Reformado Diferenza

Deputación f.p. 183.420,63 183.420,63 0,00
Concello 19.996,99 40.338,64 20.341,65

TOTAL 203.417,62 223.759,27 20.341,65”

25.-SINATURA  DO  CONVENIO  ENTRE  O  IMSERSO  E  A  FEMP  PARA  O 
DESENVOLVEMENTO  DO  PROGRAMA  DE  TELEASISTENCIA  PROVINCIAL 
DURANTE O ANO 2012 E APROBACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA.

INTERVENCIÓNS

Sr. Regueira Varela

Nós imos votar a favor deste punto, pero queremos expresar os nosos parabéns e 
o noso agradecemento á área de Servizos Sociais desta Administración pública polo 
esforzo de investimento desta Administración pública no campo dos servizos sociais da 
provincia  durante  todos  estes  anos,  sexa  cal  for  a  cor  política  que  presida  ou  que 
goberne esta Administración pública, pero queremos recalcar que, agora que falamos 
tanto nesta mesma sala da eficiencia e da coordinación das administracións, os servizos 
sociais  son  competencia  exclusiva  da  Administración  da  Xunta  de  Galicia.  Nós 
queremos que, dunha vez por todas, este servizo que é competencia exclusiva da Xunta 
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de  Galicia,  cúmprase  desde  a  Xunta  de  Galicia  e  que  a  Deputación  Provincial  da 
Coruña invista todos os seus recursos en cuestións que son competencia exclusiva da 
propia Deputación nestes momentos. Efectivamente, nós recalcamos aquí en diversas 
ocasións que non compartimos a estrutura administrativa do Estado e que, se cadra 
defendemos modelos alternativos a esta Deputación, pero cremos que mentres exista 
este ente debe investir toda a súa capacidade económica nas competencias que lle son 
exclusivas, e que non debe de asumir  máis competencias en momentos de axustes, 
porque o único que van é  facer que os servizos se precaricen. En todo caso, parabéns 
pola  decisión  adoptada,  xa  que  este  servizo  non  o  asume  a  Xunta  de  Galicia,  e 
manifestar tamén os nosos parabéns á área de Servizos Sociais desta Administración, 
porque efectivamente está a facer un traballo moi beneficioso para a sociedade desta 
provincia.

ACORDO

Por unanimidade, apróbase o seguinte ditame da Comisión:

“Vistos  os  informes  da  Sección  de  Servizos  Sociais,  e  dos  Servizos  de  Patrimonio  e  
Contratación e de Fiscalización, tómase o acordo seguinte:

Primeiro.- Asinar o convenio de colaboración entre o Instituto de Maiores e Servizos Sociais  
(  IMSERSO)  a  Federación  Española  de  Municipios  e  Provincias  (FEMP)  e  a  Deputación 
Provincial  da  Coruña,  para  financiar  o  desenvolvemento  do  PROGRAMA  DE 
TELEASISTENCIA   DOMICILIARIA  PROVINCIAL,  desde  o  1  de  xaneiro  ao  31  de 
decembro de 2012, e que supón para a Deputación o compromiso dunha achega do 35% de  
acordo coa distribución das seguintes cantidades:

            Achega do IMSERSO ( 65%) ........................ 241.505,88 euros.
Achega da DEPUTACION ( 35%)................ 130.041,63 euros.
Custo máximo do proxecto...........................  371.547,51 euros.

A achega  provincial  de  130.041,63  euros,  aboarase  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria 
0701/231E/226.99 ,  documento contable RC  núm. 220120008466. de 20/04/12.

Segundo.- Aprobar as bases polas que se darán as altas aos usuarios dos concellos de menos de  
cincuenta mil habitantes da provincia, conforme as cales, dentro dos límites da contía que a 
Deputación compromete para este exercicio 2012, os concellos poderán solicitar telealarmas 
para  aquelas  persoas  que non teñan a  condición de dependentes,  e  non superen os  límites 
económicos establecidos para os usuarios do programa provincial, resolvéndose no caso de que 
superen  as  peticións  o  número  de  telealarmas  dispoñibles,  ata  a  cota  atribuída  para  cada 
concello,  segundo  a  distribución  que  lle  corresponda  coa  aplicación  dos  índices  de 
envellecemento de poboación do Instituto Galego de Estatística, conforme aos últimos padróns 
de habitantes publicados.”
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CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  O  INSTITUTO  DE  MAIORES  E 
SERVIZOS SOCIAIS (IMSERSO), A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E A 
FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE  MUNICIPIOS  E  PROVINCIAS  (FEMP),  PARA O 
DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE TELEASISTENCIA.

Madrid, 23 de xaneiro de 2012

REUNIDOS

DUNHA PARTE: D. César Antón Beltrán, director xeral do Instituto de Maiores e Servizos 
Sociais  (en  diante  IMSERSO),  como  entidade  xestora  da  Seguridade  Social  adscrita  ao 
Ministerio  de  Sanidade,  Servizos  Sociais  e  Igualdade  a  través  da  Secretaría  de  Estado de 
Servizos  Sociais  e  Igualdade,  cargo  para  o  que  foi  nomeado  en  virtude  do  Real  decreto 
198/2012, do 13 de xaneiro (B.O.E Nº 12, do 14 de xaneiro de 2012), e facultado para a súa 
representación conforme as atribucións establecidas no artigo 5 do Real decreto 1226/2005, do  
13 de outubro.

DOUTRA PARTE: D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da Coruña.

E DOUTRA PARTE: D. Ángel Fernández Díaz, secretario xeral da Federación Española de 
Municipios  e  Provincias  (FEMP),  segundo consta  na Escritura  de Poder  outorgado o 4 de 
outubro de 2011, polo notario D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez.

Todos eles interveñen en nome e representación das súas respectivas institucións, en exercicio 
das competencias que lles están legalmente atribuídas e recoñécense mutua e reciprocamente 
lexitimidade e capacidade suficiente para obrigarse mediante o presente convenio nos termos 
que nel se conteñen e, para o efecto, 

EXPOÑEN

I

Que  as  institucións  que  representan  comparten  a  vontade  de  cooperar,  a  través  dos  seus 
correspondentes servizos sociais, para propiciar a atención adecuada ás persoas que por estar en 
situación de risco sofren inseguridade na resolución dos problemas cotiáns que presenta a súa 
contorna natural.

II

Que, para ese efecto, o 20 de abril de 1993, asinouse un convenio marco entre o entón Instituto 
Nacional  de Servizos  Sociais  e  a  Federación Española  de Municipios  e  Provincias,  para  a 
implantación dun Programa de Teleasistencia Domiciliaria, de ámbito estatal, en cooperación 
coas entidades locais que así o solicitasen.

III
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Que, con data do 9 de xullo de 1998, asinouse un convenio de colaboración entre o IMSERSO, 
a  FEMP e  a  Deputación  Provincial  da  Coruña  para  o  desenvolvemento  dun  programa  de 
teleasistencia  domiciliaria,  convenio  que  en  virtude  das  súas  sucesivas  prórrogas  anuais 
mantívose en vigor ata o 31 de decembro de 2011, sendo esta a súa última prórroga, polo que a 
vixencia do citado convenio finalizou ao seu termo.

IV

Que  debido  ás  observacións  xurídicas  realizadas  ao  modelo  de  xestión  do  programa  do 
IMSERSO,  derivado  do  citado  convenio,  e  co  fin  de  dar  continuidade  ao  servizo  de 
teleasistencia, o IMSERSO, de acordo coa FEMP, veu realizando os trámites necesarios para 
financiar o Programa de teleasistencia domiciliaria de ámbito estatal, a través da inclusión nos 
Orzamentos Xerais do Estado do 2012 dunha subvención nominativa a favor da FEMP, con 
cargo ao orzamento de gastos e dotacións do IMSERSO.

No entanto, a disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e a convocatoria de eleccións 
por  Real  decreto  1329/2011,  do  26  de  setembro,  dá  lugar  á  prórroga  automática  dos 
Orzamentos Xerais do Estado para o 2012, de acordo co disposto no artigo 134 da Constitución 
Española, facendo inviable a tramitación da subvención nominativa establecida.  Por iso, de 
cara ao interese público e co fin de facilitar asistencia ininterrompida aos colectivos de persoas 
maiores e persoas con discapacidade, a atender no ámbito territorial daquelas entidades locais 
que en 2011 están adheridas ao convenio marco IMSERSO-FEMP, e de maneira excepcional, 
subscríbese o presente convenio de teleasistencia.

V

Por todo iso, o IMSERSO, a Deputación Provincial da Coruña e a FEMP consideran oportuno 
subscribir  un  convenio  para  determinar  a  colaboración  das  devanditas  entidades  para  o 
exercicio  2012,  no  Programa  de  Teleasistencia  Domiciliaria  no  ámbito  territorial  
correspondente  á  devandita  entidade  local,  tendo  en  conta  que  a  prestación  do  servizo  de 
Teleasistencia Domiciliaria para este exercicio, está a prestarse desde o 1 de xaneiro de 2012.

O convenio de colaboración axustarase ás seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. Obxecto

Constitúe o obxecto do presente convenio determinar a achega do IMSERSO no financiamento 
do  programa  de  Teleasistencia  Domiciliaria  desenvolvido  pola  entidade  local  no  exercicio 
2012,  así  como o  resto  de  obrigacións  que  cada  unha  das  partes  intervenientes  asume  no 
desenvolvemento  do  devandito  programa.  Este  servizo  está  dirixido  ás  persoas  maiores  e 
persoas con discapacidade que pola súa avanzada idade ou pola súa discapacidade, están soas 
ou pasen a maior parte do día sen a presenza doutras persoas e necesiten a atención do servizo  
de Teleasistencia, para poder continuar vivindo no seu propio domicilio.

SEGUNDA. Proxecto
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Para a realización deste proxecto de Teleasistencia Domiciliaria, o IMSERSO cooperará coa  
FEMP e a Deputación Provincial da Coruña a través da achega económica, que en función do 
número de persoas usuarias, se prevé na cláusula quinta deste convenio.

Este proxecto esixe a contratación da prestación de servizos, segundo condicións que se sinalan 
na  cláusula  novena,  e  o  cumprimento  das  condicións  establecidas  no  convenio  marco 
IMSERSO-FEMP.

TERCEIRA. Concreción do proxecto

Ante o resultado do estudo realizado pola corporación local asinante, a FEMP e o IMSERSO 
para definir e cuantificar as necesidades individuais que é necesario e posible atender en 2012, 
planificouse o inicio do servizo con 1.432 terminais de persoa usuaria.

CUARTA. Prezo

O prezo máximo do servizo por persoa usuaria titular de terminal será, no seu caso, no ano 
2012.

Sen dotación de unidade móbil:

Persoa usuaria titular……21,62 €

QUINTA. Achega das entidades

O custo total deste proxecto prevese nun máximo de TRESCENTOS SETENTA E UN MIL 
CINCOCENTOS CORENTA E SETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (371.547,50 
€) para o exercicio do ano 2012.

A achega do IMSERSO será do 65% do custo total real do servizo contratado e non superará a 
cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E UN MIL CINCOCENTOS CINCO EUROS CON 
OITENTA E OITO CÉNTIMOS (241.505,88 €).

O  35%  restante,  que  ascende  a  CENTO  TRINTA MIL CORENTA E  UN  EUROS  CON 
SESENTA E  TRES  CÉNTIMOS  (130.041,63  €),  financiarao  a  Deputación  Provincial  da 
Coruña con cargo aos seus orzamentos, e as achegas das persoas usuarias do servizo, quen 
contribuirán  ao  proxecto  coa  cantidade  que,  para  cada  caso,  se  estableza  pola  devandita 
Corporación en función dos requisitos  do proxecto e  da situación concreta  de cada persoa 
usuaria.

SEXTA. Pago

A achega económica anual do IMSERSO ao proxecto entregarase á FEMP para que realice 
directamente  o  pago  da  prestación  do  servizo  á  empresa/entidade  adxudicataria,  e  farase 
efectiva unha vez a FEMP presente adecuadamente a xustificación económica do convenio, 
referida ao exercicio económico anterior. Así mesmo será preciso que os textos orixinais do 
presente  convenio  de  teleasistencia  estean  debidamente  rubricados  por  todas  as  partes  que 
interveñen nel.
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A FEMP, unha vez recibida do IMSERSO a achega económica, aboaralle á empresa/entidade 
contratada  o  65% da  facturación  total  mensual  correspondente  á  prestación  do  servizo.  O 
pagamento farase efectivo, por mensualidades vencidas, dentro dos 10 días seguintes ao da  
presentación  á  FEMP por  parte  da  empresa/entidade  contratada  da  factura  correspondente 
debidamente conformada pola Deputación Provincial  da Coruña desta conformidade deberá 
darse  no  prazo  máximo  dos  5  días  seguintes  ao  da  presentación  da  factura  á  Deputación 
Provincial da Coruña.

As facturas conformadas que se presenten á FEMP con anterioridade á data na que esta reciba a 
achega  económica  do  IMSERSO  serán  aboadas  pola  FEMP,  na  porcentaxe  indicada  no 
parágrafo anterior, dentro dos 10 días seguintes á data na que recibira a citada achega.

Pola súa banda a Deputación Provincial da Coruña aboará mensualmente o 35% da facturación 
total do servizo á empresa/entidade contratada.

SÉTIMA. Comisión de Seguimento 

Para velar  polo adecuado desenvolvemento deste proxecto,  de seguimento e avaliación dos 
resultados,  créase  unha  Comisión  de  Seguimento  integrada  por  dous  representantes  do 
IMSERSO, dous da FEMP e dúas da Deputación Provincial da Coruña.

Nas  reunións  que  celebre  a  dita  Comisión  actuará  de  secretario  o  responsable  técnico  do 
proxecto, que participará nelas con voz pero sen voto, salvo cando represente á entidade local e  
redactará a acta do tratado, que fará chegar a todos os membros da Comisión.

Esta  Comisión  de  Seguimento  deberá  estudar  e  determinar  o  número  de  persoas  usuarias 
mensuais  de  acordo  coas  previsións  realizadas;  fixará,  cando así  se  estableza  nas  Normas 
Xerais do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria, a empresa/entidade que se ha contratar para a 
prestación do servizo,  así como a súa substitución e velará pola unificación de criterios na 
aplicación do proxecto nos distintos ámbitos territoriais, de acordo coas normas xerais ditadas 
polo IMSERSO e a FEMP.

Interesarase tamén polo correcto desenvolvemento do proxecto, para o que estará informada 
dos  resultados  da  xestión,  supervisión  e  control  de  calidade  dos  servizos,  de  acordo  co 
establecido na cláusula oitava deste convenio.

OITAVA. Supervisión e Memoria

A supervisión e seguimento directo do proxecto e o control da calidade dos servizos que se  
prestan serán competencias dos Servizos Sociais da entidade local.

Así mesmo, o IMSERSO e a FEMP, mediante actuación conxunta, levarán a cabo, sempre que 
o  consideren  conveniente,  a  supervisión  das  instalacións  de  Teleasistencia  da  empresa 
contratada, con obxecto de comprobar que esta cumpre cos compromisos estipulados.

Dentro do mes de xaneiro de 2013, a Deputación Provincial da Coruña presentaralle á FEMP 
unha  memoria  de  avaliación  do  proxecto  desenvolvido  no  ámbito  local,  na  que  consten, 
ademais dos datos relativos a persoas usuarias e servizo,  o custo real  do proxecto en cada 
período e a xustificación documental correspondente ás cantidades aboadas á empresa/entidade.

234



Antes de que conclúa o mes de abril de 2013, a FEMP dará conta ao IMSERSO da xestión e  
xustificación da achega económica ao proxecto do IMSERSO e a Deputación Provincial da  
Coruña, efectuándose a regularización correspondente con base no custo real do convenio e o 
reintegro que proceda, no seu caso.

NOVENA. Prestación de servizos

A FEMP,  en  cumprimento  do  acordo  alcanzado  na  Comisión  de  Seguimento,  contratará  a 
prestación  dos  servizos  de  Teleasistencia  domiciliaria  coa  empresa/entidade  que,  pola  súa  
solvencia e experiencia no sector dos servizos sociais, garanta a mellor calidade destes e nas 
mellores condicións económicas para todas as persoas usuarias dos citados servizos no ámbito 
territorial da Deputación Provincial da Coruña que subscribe este convenio.

DÉCIMA. Difusión

A FEMP e a Deputación Provincial da Coruña comprométense a realizar a suficiente difusión 
do  presente  convenio,  para  coñecemento  da  poboación,  en  xeral,  e  das  posibles  persoas 
usuarias, en particular. Na devandita difusión deberán figurar os entes concertantes.

UNDÉCIMA. Vixencia

O presente convenio estenderá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2012.

DUODÉCIMA. Datos de carácter persoal

Os asinantes do presente convenio serán responsables do cumprimento da normativa reguladora 
de  protección  dos  datos  de  carácter  persoal  que  deban  utilizarse  no  desenvolvemento  das 
respectivas  actividades  ás  que  se  comprometen  e,  especialmente,  da  utilización  dos  datos 
persoais por terceiros de forma non autorizada.

DÉCIMO TERCEIRA. Natureza e réxime xurídico

O presente convenio ten natureza administrativa e está excluído do ámbito do Real decreto 
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro polo que se aproba o Texto refundido da lei de contratos  
do sector público, en virtude do establecido no art. 4.1. C) do devandito texto legal.

O seu réxime xurídico está constituído polas normas a que se refire o artigo 9 da Lei 30/92, do  
26 de novembro, e polas Normas Xerais do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria.

Así mesmo, este convenio de colaboración non xerará en ningún caso relación laboral ningunha 
entre  o  IMSERSO  e  os  profesionais  que  levan  a  cabo  a  execución  das  actividades  que  
constitúen o seu obxecto.

DÉCIMO CUARTA. Xurisdición competente

A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas 
que  puidesen  suscitarse  entre  as  partes  no  desenvolvemento  do  presente  convenio,  dada  a 
natureza administrativa deste.
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En proba de conformidade con todo o exposto e para que produza plenos efectos, no exercicio  
das súas atribucións, os asinantes subscriben o presente convenio en exemplar cuadriplicado, 
no lugar e data sinalados no encabezamento.

POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL                        POLA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DA CORUÑA                                                            DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

Diego Calvo Pouso                                                            Ángel Fernández Díaz

POLO INSTITUTO DE MAIORES
E SERVIZOS SOCIAIS,

César Antón Beltrán

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIÓNS

(Entra no salón o Sr. Amor Barreiro).

Sr. presidente

Entendo que despois de aprobado o manifesto retírase a moción que presentara 
o Bloque Nacionalista Galego, e hai presentada unha moción do Partido Socialista, e 
por tanto temos que pasar primeiro a debater a súa urxencia, non sei se quere debatela 
ou a votamos a favor e debatemos a moción, como queira vostede.

 Procédese a votar a urxencia, que se aproba por unanimidade.

Sr. Fernández Moreda

Grazas  a  todos  os  Sres.  deputados  e  Sras.  deputadas  por  votar  a  favor  da 
urxencia porque realmente é un tema urxente, ou o abordamos hoxe ou xa non temos 
posibilidade de abordalo.

Como  vostedes  saben,  no  proxecto  de  orzamentos  para  o  ano  2012  que 
actualmente se está debatendo no Congreso dos Deputados redúcese substancialmente a 
partida destinada a cooperación, tan substancialmente é esta rebaixa, este recorte, que 
no caso desta Deputación vese reducida absolutamente, como vimos no Pleno anterior, 
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a achega que facía o Estado ao Plan de obras e servizos este ano redúcese a cero euros, 
non hai  ningunha achega do Estado, tendo que achegar a Deputación os 3.300.000 
euros que deixa de percibir para manter un POS este ano co mesmo importe do Plan de 
obras e servizos do ano 2011. Cando falabamos deste asunto o mes pasado, no Pleno do 
mes  pasado,  aquí  díxose  que  o  proxecto  estaba  a  ser  debatido  no  Congreso  dos 
Deputados e que cabía a posibilidade de que se aprobase unha emenda que presentara a 
Federación Española de Municipios e Provincias onde están representados todos os 
concellos de España, onde están representados todos os partidos políticos que gobernan 
os concellos de España. Pois ben, esa emenda da Federación Española de Municipios e 
Provincias pretendía que se incrementase o fondo de cooperación coa mesma cantidade 
que se puxo no exercicio orzamentario do ano 2011. Esa emenda foi rexeitada polo 
Congreso e o que pretendemos con esta moción é que sexa aprobada na súa tramitación 
no Senado. Nesta Deputación solucionouse o problema achegando con fondos propios 
o que deixamos de percibir pola non achega do Estado, pero isto pon de manifesto, sen 
dúbida, a boa situación económico-financeira desta casa, pero todos sabemos que hai 
moitas deputacións, e paréceme que algunha en Galicia, que este ano non vai facer un 
Plan de obras e servizos porque non vai recibir ningún euro da Administración central 
do Estado, e se estamos a dicir que temos que defender as deputacións, e se cremos que 
as deputacións son útiles, estamos a atacar con esta medida ao núcleo competencial 
máis  importante  que  ten  a  Deputación,  e  que  en  gran  medida  xustifica  a  propia 
existencia das deputacións, que é a cooperación.

Por tanto, nós propómoslle a esta Deputación aprobar un acordo onde se inste 
ao  Goberno  de  España  a  incrementar  a  partida  orzamentaria  referente  aos  plans 
provinciais  de  cooperación,  na  cantidade  precisa  para  que  se  manteña  no  mesmo 
importe que no ano 2011 a achega do Estado á cooperación económica local. Instar 
tamén aos grupos parlamentarios do Senado á presentación e aprobación da emenda aos 
orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2012 en liña coa citada emenda proposta 
pola Federación Española de Municipios e Provincias que, reitero, alí estamos todos 
representados.  Instar  o  Goberno  de  España  a  fomentar  a  mellora  da  actividade 
económica nos pequenos municipios, revisando as políticas sectoriais que lles afectan 
negativamente e mantendo o esforzo investidor e financeiro no medio rural, partindo 
das  súas  profundas  desvantaxes  fronte  aos  grandes  núcleos  poboacionais,  instar  o 
Goberno de España a favorecer o mantemento da poboación dos pequenos municipios, 
asegurando unhas infraestruturas e servizos públicos suficientes e de calidade, e por 
último,  dar  traslado  deste  acordo  plenario  ao  Goberno  da  nación,  aos  grupos 
parlamentarios do Senado e á Federación Española de Municipios e Provincias.

E reitero, termino reiterándolles o agradecemento pola declaración de urxencia 
desta moción e polo menos darme a oportunidade de expor as razóns polas cales o 
Grupo Socialista presenta esta moción, fóra de prazo, por iso non se incluíu logo na 
orde do día, porque nos despistamos co día de Santa Rita, aínda que estaba aberto o 
Servizo de Rexistro. Moitas grazas.

Sr. Regueira Varela
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Non  entrando  en  matices,  porque  creo  que  non  hai  que  entrar,  porque  no 
substancial estamos de acordo, imos votar a favor da moción do Partido Socialista. Se 
tivésemos que votar a parte expositiva o sentido do voto non sería o mesmo, porque 
mire  que  non tiveron  tempo  vostedes  para  profundar  na  Lei  de  financiamento  das 
entidades  locais,  non  o  fixeron,  e  agora  estamos  como  estamos.  En  todo  caso, 
efectivamente,  cremos  que  a  proposta  que  fixo  no  seu  momento  a  FEMP é  unha 
proposta que merece o respaldo, entendemos tamén que a parte substancial e a parte 
resolutiva desta moción que presentan vostedes tamén merece o noso apoio e imos 
votar a favor.

Sr. Freire Abeijón

Sr. Salvador, decidiriamos gustosos ese incremento da dotación orzamentaria, é 
certo  que  outras  deputacións  da  autonomía  galega  optaron por  achegar  con fondos 
propios  a  contía  necesaria  para  poder  levar  a  cabo  eses  investimentos,  aínda  que 
algunha outra polo momento non tomou esa decisión ou optou por outra vía, pero por 
un exercicio de responsabilidade non podemos apoiar esta moción, fundamentalmente 
por unha serie de cuestións. Primeiro, porque esta Deputación garantiu con recursos 
propios o mantemento do plan sen privar del a ningún concello da provincia, co cal non 
se pon en risco eses quebrantos económicos ou esa situación que se reflicte na moción 
porque o POS na anualidade 2012 está garantido. Porque temos que ser conscientes da 
situación crítica na que nos atopamos que obriga a tomar decisións deste  tipo,  que 
supoño que non son de agrado para ningún gobernante, e porque estamos seguros de 
que se poden incrementar o orzamento nesta área,  vano  facer.  Pero temos que ser 
conscientes de que os verdadeiros responsables de chegar a esta situación foron aqueles 
que tiveron responsabilidades de goberno ata hai uns meses e naquel momento, como 
dicía Calderón da Barca, viviamos nunha situación onde a vida é soño e os soños, soños 
son, pero tardouse en espertar dese soño e finalmente chegamos a unha situación que 
acabou converténdose nun pesadelo.

Esa situación fai  que no día  de hoxe sexa preciso someter  os  orzamentos a 
determinados recortes e a determinados axustes en moitas áreas de gasto e que estamos 
seguros que para calquera gobernante non é gustoso, e ao mesmo tempo, se ten outra 
posibilidade, así o ía   facer. Por este motivo, sentimos non poder apoiar a proposta, 
esperamos loxicamente que dalgunha forma se vexa incrementada co cal permitiría que 
esa  nova  achega  poida  cubrir  outros  gastos  por  parte  desta  entidade  provincial,  e 
sentimos non apoiala.

A continuación, procédese a votar a moción:

VOTACIÓN

Votan a favor: 13 deputados (9 do PSOE e 4 do BNG)
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Votan en contra: 17 deputados (PP)
Abstéñense: ningún deputado

Decae a moción.

Sen máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e cincuenta 
minutos,  redáctase  a  acta  e  autorízase  a  súa  transcrición,  que  asino  co  Ilmo.  Sr. 
presidente, de todo o cal, eu, secretario, dou fe.
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