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Orde do día dos asuntos que se han tratar na sesión ordinaria da Xunta de Goberno 
que terá lugar o venres, 16 de marzo, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 5/18, do 2 de marzo. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, do 22/02/2018, recaída no recurso PO 4189/2015, interposto 
por Dº Andrés Meijide Cabo e Dª María Manuela Vigo Vázquez, contra o acordo do 
Concello de Santiago de Compostela sobre a aprobación definitiva do Plan parcial do 
solo urbanizable delimitado número 17 (SUD-17).Monte do Gozo-Aríns. 
 
3.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 
Coruña, do 06/03/2018, recaída no recurso PA 176/2017, interposto por “Gestión 
Tributaria Territorial, SA”, sobre reclamación de cantidade. 
 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 535/2017, que se tramita á entidade 
Texdobra, SL. 
 
5.- Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 396/2016, que se tramita á entidade 
Modesto Carrodeguas, SL. 
 
Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
6.-Aprobación das bases para elaborar as listaxes para a selección de persoal 
funcionario interino e/ou laboral temporal, para posibles nomeamentos e/ou 
contratacións laborais temporais, para postos de técnico/a financeiro/a tributario (A1), 
de administración especial. 
 
7.-Aprobación das bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos 
correspondentes á Oferta de Emprego Público do ano 2015.  
 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación do informe sobre o proxecto de urbanización do sector de solo urbano 
non consolidado POL-31, sito na praza da Rabadeira do Concello de  Oleiros. 
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Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente 
 
9.-Aprobación das bases específicas do programa DP0025, de axudas a entidades 
sen fins de lucro para financiar proxectos de actividades no ámbito da axuda ao 
desenvolvemento en 2018. 
 
10.- Aprobación das bases específicas do programa DP0026, de axudas a entidades 
sen fins de lucro para financiar proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao 
desenvolvemento en 2018. 
 
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes 
 
11.- Aprobación das bases específicas do Programa de subvencións a entidades sen 
fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 
2018. 
  
12.-Aprobación das Bases reguladoras do Programa de subvencións a entidades sen 
fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e 
de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2018 ( FO223/2018) 
 
13.- Modificación das Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas 
aos concellos e outras entidades locais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 
2018. 
 
14.- Modificación das Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas 
a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e centros especiais de 
emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
 
15.- Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen 
ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2018, 
complementarias das bases reguladoras xerais. 
 
16.- Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen 
ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2018, 
complementarias das bases reguladoras xerais 

 
17.-Aprobación das Bases reguladoras do programa de subvencións a corais 
polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional 
galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o 
desenvolvemento de actividades culturais, ano 2018, complementarias das bases 
reguladoras xerais. 
 
18.-Aprobación das bases reguladoras do programa de subvencións a corais 
polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional 
galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a 
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realización de investimentos culturais, ano 2018, complementarias das bases 
reguladoras xerais. 
 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día dezaseis de marzo de dous mil 
dezaoito. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, o día dezaseis de marzo de dous mil 

dezaoito, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 
 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DONA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 
 Non asiste o Sr. Leira Piñeiro. 
 

Actúa como secretaria accidental, dona Mª Cristina C. Taboada Gil, oficial 
maior da Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel 
Pardellas Rivera e a xefa do Negociado II de Información e Actas, dona Mª Elisa 
Gimeno Peón. 
 

Aberto o acto ás doce horas e quince minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 
incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 5/18, DO 2 DE 
MARZO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 5/18, do 2 de 
marzo. 
 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
22/02/2018, RECAÍDA NO RECURSO PO 4189/2015, INTERPOSTO POR Dº 
ANDRÉS MEIJIDE CABO E Dª MARÍA MANUELA VIGO VÁZQUEZ, CONTRA O 
ACORDO DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE A 
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APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL DO SOLO URBANIZABLE 
DELIMITADO NÚMERO 17 (SUD-17).MONTE DO GOZO-ARÍNS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
8316/ do 05.03.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
22.02.2018, recaída no recurso con procedemento ordinario 4189/2015, interposto por 
D. Andrés Meijide Cabo e Dª María Manuela Vigo Vázquez, contra o acordo do 
Concello de Santiago de Compostela sobre a aprobación definitiva do Plan parcial do 
solo urbanizable delimitado número 17 (SUD-17). Monte do Gozo-Aríns. 
 
3.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, DO 06/03/2018, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 176/2017, INTERPOSTO POR “GESTIÓN TRIBUTARIA 
TERRITORIAL, SA”, SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDADE. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
8588, do 09.03.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, do 06.03.2018, 
recaída no recurso con procedemento abreviado 176/2017, interposto por “Gestión 
Tributaria Territorial, SA”, sobre reclamación de cantidade. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
535/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE TEXDOBRA, SL. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2933, do 25.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 535/2017, que se 
tramita á entidade Texdobra, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
396/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE MODESTO CARRODEGUAS, SL. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
6960, do 22.02.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 396/2016, que se 
tramita á entidade Modesto Carrodeguas, SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
6.-APROBACIÓN DAS BASES PARA ELABORAR AS LISTAXES PARA A 
SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E/OU LABORAL 
TEMPORAL, PARA POSIBLES NOMEAMENTOS E/OU CONTRATACIÓNS 
LABORAIS TEMPORAIS, PARA POSTOS DE TÉCNICO/A FINANCEIRO/A 
TRIBUTARIO (A1), DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
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"De conformidade coa normativa vixente e ao abeiro do Regulamento regulador da 
selección de persoal funcionario interino e laboral temporal da Deputación Provincial 
da Coruña (BOP núm. 151, do 2 de xullo de 2008), convocar o proceso de selección 
para elaborar listaxes de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para 
posibles nomeamentos e/ou contratacións laborais temporais, para postos de 
Técnico/a financeiro/a tributario/a (A1), de administración especial, dispoñendo a súa 
publicación no Boletín Oficial da Provincia, segundo se regula deseguido: 

 

"Bases para elaborar unha listaxe para a selección de persoal funcionario 
interino e/ou laboral temporal, para posibles nomeamentos e/ou contratacións 
laborais temporais, para postos de Técnico/a financeiro/a tributario/a (A1), de 
Administración Especial:  

Primeira.- As solicitudes para tomar parte no proceso deberán presentarse no modelo 
oficial que se facilitará por esta Deputación provincial (Rexistro Xeral, Servizo de 
Planificación e Xestión de Recursos Humanos e na páxina web 
www.dacoruna.gal/recursos-humanos/impresos, no prazo de 20 días naturais, 
contados a partir do seguinte ao da publicación das presentes Bases no Boletín 
Provincial da Provincia, debidamente cubertas e acompañadas dos documentos que 
acrediten a titulación esixida e, no seu caso, os demais requisitos que se sinalen para 
cada posto dos que se trata, ademais dunha fotocopia simple do documento nacional 
de identidade. 

De acordo co disposto na Ordenanza do Uso da Lingua Galega na Deputación da 
Coruña, publicada no BOP 186 do 29 de setembro de 2017, as persoas aspirantes 
que desexen o texto das probas en lingua castelán deberán facelo constar no cadro 
habilitado na instancia. 

Segunda.- Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia da 
Corporación, no prazo máximo de quince días, declarará aprobadas as relacións de 
admitidos e excluídos, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, 
establecéndose un prazo de dez días para os efectos de reclamacións. Logo de 
rematado o dito prazo, a Presidencia aprobará a relación definitiva de persoas 
admitidas e excluídas e determinará o lugar, a data e hora de comezo do primeiro 
exercicio das probas selectivas que en calquera caso non terá lugar antes de 
transcorridos cinco meses,  así como a relación nominal dos membros que 
compoñerán o Tribunal Cualificador, todo o que se publicará no Boletín Oficial da 
Provincia. 

Terceira.- Os tribunais constarán dun presidente/a, tres vogais funcionarios da 
Deputación e un secretario/a, que haberán de cumprir os requisitos sinalados no 
art.60, do Real decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público, e demais normativa 
aplicable. Os tribunais poderán dispoñer a incorporación aos seus traballos de 
asesores especialistas para as probas selectivas correspondentes, limitándose os 
ditos asesores a prestar a súa colaboración nas súas especialidades técnicas. Os 
tribunais terán a categoría e o dereito de percibir as contías correspondentes, de 
conformidade co disposto no R.D. 462/2002 e lexislación complementaria. 
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Cuarta.- Unha vez comezadas as probas selectivas, os anuncios de celebración das 
sucesivas probas expoñeranse no taboleiro de anuncios do pazo da Deputación 
provincial e na páxina web da Deputación, con doce horas de antelación, como 
mínimo con respecto ao seu comezo, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e 
catro horas, se se trata dun novo.  

Unha vez que conclúan os procesos selectivos, os tribunais formularán as súas 
propostas á Presidencia da Corporación, para aprobar as listaxes correspondentes. 

Quinta.- En todo o non previsto nestas Bases, estarase ao disposto no Regulamento 
regulador da selección de persoal funcionario interino e laboral temporal desta 
Deputación (BOP núm.151, do 02/07/2008) e na normativa de acceso dos 
empregados públicos vixente. Así mesmo, estas Bases e convocatoria e cantos actos 
administrativos se deriven dela, poderán ser impugnados polos interesados nos casos 
e na forma establecidos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do procedemento 
administrativo común das administracións públicas. 

Requisitos e forma de selección: 

Requisitos: Licenciatura universitaria en Dereito, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario, ou Grao oficial universitario equivalente a estas 
titulacións. 

Proba selectiva: 

Os exercicios entregaranse en galego, agás que as persoas aspirantes teñan 
marcado na instancia o cadro correspondente para que se lles entreguen os textos 
das probas en lingua castelá. 

1º Exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá na contestación dun cuestionario 
de 50 preguntas con 3 respostas alternativas sobre as materias obxecto do temario 
que figura no seguinte programa, nun tempo máximo total de dúas horas. A 
puntuación será de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para aprobar obter un 
mínimo de 05,00 puntos. Cada pregunta correcta obterá unha puntuación de 0,20 e 
cada pregunta incorrecta descontará 0,05 puntos. 

2º Exercicio obrigatorio e eliminatorio: consistirá en resolver no tempo máximo de 
4 horas, un ou varios supostos prácticos relacionados coas funcións que se han 
desenvolver. A puntuación será de 00,00 ata 10,00 puntos, sendo necesario para 
aprobar obter un mínimo de 05,00 puntos. Para a realización dos supostos prácticos 
os aspirantes poden, en todo momento, facer uso dos textos legais e das coleccións 
de xurisprudencia dos que acudan provistos (en formato papel e sen que conteñan 
comentarios) así como de calculadora.  

3º Exercicio.- consistirá na tradución dun texto que propoñerá o tribunal, do castelán 
ao galego e outro do galego ao castelán, no tempo máximo total dunha hora. Estarán 
exentos de realizar este exercicio os aspirantes que acrediten posuír o curso de 
perfeccionamento ou o Celga 4, o que deberán acreditar presentando o diploma 
correspondente xunto coa instancia, segundo o disposto na Base primeira. Este 
exercicio cualificarase como apto ou non apto. 
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Programa: 

Tema 1. A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos dereitos 
fundamentais e liberdades públicas. A organización territorial do Estado na 
Constitución: a distribución de competencias entre as administracións central, 
autonómica e local. Relacións de colaboración e cooperación. O réxime local español: 
clases de entidades locais 

Tema 2. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial referencia 
ao goberno da Comunidade Autónoma. O Consello de Contas. O Valedor do pobo. 

Tema 3. Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 
Principios de protección. Lei 3/1983,  de normalización lingüística de Galicia: uso 
oficial do galego. Ordenanza do uso da lingua galega na Deputación da Coruña 
(BOP186, do 29 de setembro de 2017).  Decreto  2/2015, do 12 de febreiro, polo que 
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 
Galicia en materia de igualdade. Integración transversal do principio de igualdade nas 
actuacións da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 

Tema 4. Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Da actividade das administracións públicas: normas xerais 
de actuación; términos e prazos.  

Tema 5. Lei 39/2015.  Dos actos administrativos: requisitos dos actos administrativos, 
eficacia dos actos, nulidade e anulabilidade.  

Tema 6. Lei 39/2015. Das disposicións sobre o procedemento administrativo común: 
garantías do procedemento; iniciación do procedemento; ordenación do 
procedemento; instrución do procedemento; finalización do procedemento. 

Tema 7. Lei 39/2015. Da revisión dos actos na vía administrativa: revisión de oficio; 
recursos administrativos.  

Tema 8. Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 
Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público: 
disposicións xerais; dos órganos das administracións públicas. 

Tema 9. Lei 40/2015. Principios da potestade sancionadora. Da responsabilidade 
patrimonial das administracións públicas; funcionamento electrónico do sector público. 

Tema 10. Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido  do Estatuto Básico do Empregado Público: persoal ao servizo das 
administracións públicas; Dereitos e deberes. Código de conduta dos empregados 
públicos; Adquisición e perda da relación de servizo. 

Tema 11. Lei 9/2017 do 8 de novembro de Contratos do sector público. Partes no 
contrato: órganos de contratación. Capacidade e solvencia do empresario. Obxecto, 
prezo e contía do contrato. Revisión de prezos nos contratos das administracións 
públicas. Garantías esixibles na contratación do sector público. Preparación dos 
contratos: expediente de contratación. Pregos de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas. Adxudicación dos contratos das administracións públicas: 
normas xerais. Publicidade. Licitación. Selección do adxudicatario. 
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Tema 12. Orzamentos xerais das corporacións locais: definición. Ámbito temporal. 
Contido do orzamento xeral. Anexos ao orzamento xeral. Estrutura dos estados de 
ingresos e gastos. Elaboración e aprobación. 

Tema 13. Especialidade e limitación dos créditos. Temporalidade dos créditos. 
Modificacións de créditos: clases e tramitación. 

Tema 14. Operacións non orzamentarias de tesourería. Outras estruturas contables. 
Proxectos de gasto. Pagos a xustificar e anticipos de caixa fixa. 

Tema 15. Execución e liquidación do orzamento. A conta xeral: contido e tramitación. 

Tema 16. O control da xestión financeira en España: concepto, clases e 
competencias. A Intervención Xeral do Estado: organización e función. O control 
interno da administración local. O control financeiro. Control externo. 

Tema 17. A Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria: Principios xerais. 
Normas tributarias. A relación xurídico-tributaria. As obrigacións tributarias. As 
obrigacións e deberes da Administración tributaria. Os dereitos e garantías dos 
obrigados tributarios. Obrigados tributarios. 

Tema 18. Elementos de cuantificación da obrigación tributaria. A débeda tributaria. 

Tema 19. A aplicación dos tributos: principios xerais. Normas comúns sobre 
actuacións  e procedementos tributarios. Actuacións e procedementos de xestión 
tributaria. 

Tema 20.Actuacións e procedemento de inspección. 

Tema 21. Actuacións e procedemento de recadación. Procedemento de prema. 
Procedemento fronte a responsables e sucesores. 

Tema 22. A potestade sancionadora en materia tributaria. 

Tema 23. A revisión dos actos de carácter tributario en vía administrativa. 

Tema 24. Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais; ámbito de aplicación, recursos das entidades locais, 
normas xerais, imposición e ordenación dos tributos locais. Taxas. Prezos públicos. 
Contribucións especiais. 

Tema 25.  O imposto de bens inmobles (IBI). O Catastro Inmobiliario. 

Tema 26. O imposto de actividades económicas (IAE) 

Tema 27. O imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Tema 28. O imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana 
(IIVTNU). O imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO). 

Tema 29. Infraccións e sancións de tráfico. Responsables. Procedemento 
sancionador en materia de tráfico.  
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Tema 30. A Ordenanza fiscal xeral da Deputación Provincial da Coruña. Ordenanzas 
fiscais e de prezos públicos da Deputación Provincial da Coruña." 

 
7.-APROBACIÓN DAS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DOS 
PROCESOS SELECTIVOS CORRESPONDENTES Á OFERTA DE EMPREGO 
PÚBLICO DO ANO 2015.  
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria celebrada o 18 de decembro de 2015, 
aprobou a Oferta de Emprego Público, correspondente ao ano 2015. 
 
A devandita oferta foi publicada no DOG nº 20 do 1 do febreiro de 2016. 
 
De conformidade coa normativa vixente, as ofertas de emprego deberán 
desenvolverse no prazo máximo de tres anos. 
 
En consecuencia este Servizo propón que se someta á Xunta de Goberno a 
aprobación das Bases xerais e específicas reguladoras dos procesos selectivos 
correspondentes á Oferta de Emprego Público do ano 2015 que figuran a 
continuación: 
 

I. BASES XERAIS REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS 
CORRESPONDENTES Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2015 

BASES XERAIS 

 

1.-  OBXECTO E ASPECTOS XERAIS  

As presentes bases xerais teñen por obxecto regular os procesos selectivos que 
convoque a Deputación Provincial da Coruña, para realizar a oferta de emprego 
público do ano 2015 (DOG nº 20 do 1 de febreiro 2016). 

Sen prexuízo da aplicación xeral das presentes bases, os requisitos específicos e o 
resto das normas particulares rexeranse polas bases específicas, reguladoras de 
cada unha das convocatorias.  

O sistema selectivo é o concurso-oposición. 

 

2.- LEXISLACIÓN APLICABLE: 

As probas selectivas regularanse por estas bases e para o  non previsto nelas, polo 
disposto na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación;  Lei orgánica 8/2013, do 
9 de decembro, para a mellora da calidade educativa; Lei 7/1985, reguladora das 
bases do réxime local;  Real decreto 781/1986  do 18 de abril, polo que se aproba o 
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Real 
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decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o Texto refundido da 
lei do estatuto básico do empregado público; Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego 
público de Galicia; Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o 
regulamento de ingreso, accesos e adquisición doutras especialidades nos corpos 
docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se 
regula o réxime transitorio a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da 
citada lei; Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social; Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección 
á infancia e á adolescencia, e demais disposicións de aplicación xeral, así como o 
disposto nesta convocatoria 

3.-REQUISITOS DAS PERSOAS  ASPIRANTES: 

Para participar nas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán cumprir no día 
de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da 
toma de posesión como funcionarios os requisitos que se indican deseguido: 

 a) Ter nacionalidade española ou ter a nacionalidade doutro Estado membro da 
Unión Europea ou de calquera outro dos Estados aos cales, en virtude dos tratados 
internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de 
aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras. 

Tamén poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, 
descendentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros Estados 
membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou 
maiores da devandita idade dependentes. 

Tamén poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que 
sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros 
Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito. 

Así mesmo, poderán participar as persoas, calquera que sexa a súa 
nacionalidade, descendentes do cónxuxe non separado/a de dereito de persoas que 
posúan a nacionalidade española ou doutros Estados membros da Unión Europea, 
sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade 
dependentes. 

b) Ter feitos os dezaseis anos e non ter alcanzado a idade establecida, con 
carácter xeral, para a xubilación forzosa. 

c) Estar en posesión das titulacións que para cada praza  se establecen nas bases 
específicas. No caso de que as ditas titulacións se obtivesen no estranxeiro, deberá 
terse concedida a correspondente credencial de homologación, segundo o Real 
decreto 967/2014, do 21 de novembro (BOE do 22 de novembro), e o Real decreto 
1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico 
español a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de 
setembro, e a Directiva 2006/100/CE do Consello, do 20 de novembro, relativa ao 
recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos da 
profesión de avogado (BOE do 20 de novembro). 



13 

 

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica 
incompatible co desempeño das funcións correspondentes ao corpo e especialidade a 
que se opta. 

e) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de 
ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 
comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou 
especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, 
cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa 
foi separada ou inhabilitada. 

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado/a ou en situación 
equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no 
Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores. 

f) Non ter antecedentes no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. 

 

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES: 

4.1.-As solicitudes dirixiranse ao Presidente da Deputación Provincial da Coruña e 
presentaranse no Rexistro Xeral, durante o prazo de vinte días naturais contados a 
partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOE, no modelo oficial 
que se facilitará nas oficinas da Deputación (Servizo de Planificación e Xestión de 
RRHH e no Rexistro Xeral). O modelo figura tamén na web da Deputación 
www.dacoruna.gal.  

Poderán remitirse tamén na forma que determina o art.16  da Lei 39/2015 de 1 de 

outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

4.2.- De acordo co disposto na Ordenanza do Uso da Lingua Galega na Deputación 
da Coruña, (BOP nº 186 de 29 de setembro de 2017), os/as aspirantes que desexen o 
texto das probas en lingua castelá deberán facelo constar no cadro habilitado na 
instancia. 

4.3.- As persoas con discapacidade deberán facelo constar na solicitude, indicando se 
precisan adaptacións para realizar as probas.  

4.4.- Os/as aspirantes que teñan a condición legal de discapacitados, con grao igual 
ou superior ao 33 por cento, terán que presentar certificación dos órganos 
competentes que acrediten tal condición e acredite a compatibilidade co desempeño 
das tarefas e funcións correspondentes. 

4.5  A instancia acompañarase de:  

a) Fotocopia do DNI ou documento de identificación de estranxeiro/a. 

b) Documento acreditativo do ingreso dos dereitos de exame no que figurarán o 
nome, apelidos, DNI e praza á que concorre a persoa interesada. O devandito ingreso 
realizarase, previa retirada da carta de pago nos servizos tributarios da Deputación da 
Coruña. 

http://www.dacoruna.gal/
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Os dereitos de exame serán os seguintes: 

- Para o acceso como funcionario/a de carreira ao grupo de titulación A, subgrupo A1: 
32,10€ 

-Para o acceso como funcionario/a de carreira, ao grupo de titulación A, subgrupo A2: 
24,05€ 

c) Estarán exentos de pago de dereitos de exame as persoas con discapacidade igual 
ou superior ao 33%. 

d) Para a avaliación da fase de concurso, os/as aspirantes achegarán os documentos 
que estimen oportunos en fotocopia simple, e unha vez superado o proceso terán que 
presentar  os orixinais no Servizo de  Planificación e Xestión de recursos Humanos. O 
tribunal terá en conta a coherencia da documentación presentada cos méritos que se 
han valorar e non tomarán en conta nin valorarán aqueles que non queden 
debidamente acreditados, en todos os seus puntos, no momento de peche do prazo 
de presentación de solicitudes, excepto no caso de servizos prestados nesta 
Deputación que serán certificados polo secretario xeral, sempre que fosen alegados e 
cuantificados polos/as aspirantes nas solicitudes.  

4.6.- Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Presidencia aprobará no 
prazo máximo dun mes a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas que se 
publicarán no BOP e no taboleiro de anuncios da Deputación, establecéndose un 
prazo de dez días hábiles para os efectos de reclamacións e corrección de 
deficiencias, conforme ao art. 68 da Lei 39/2015. 

Posteriormente a Presidencia da Corporación declarará aprobada a listaxe definitiva 
de admitidos e excluídos publicándose no BOP, xunto coa composición do Tribunal, 
lugar, data e hora de comezo do exercicio. 

A data de publicación, iniciará o cómputo do prazo para os efectos de posibles 
impugnacións ou recursos. 

 

5.- TRIBUNAIS CUALIFICADORES: 

5.1.- Os tribunais cualificadores de acordo co disposto no Real decreto lexislativo 
5/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o Texto refundido da lei do estatuto 
básico do empregado público, estarán compostos polos seguintes membros: 

a) un presidente/a, que será un funcionario/a designado polo presidente da 
Corporación. 

b) tres  vogais funcionarios/as designados polo presidente da Corporación. 

c) Un secretario, que será o da Corporación ou funcionario/a en quen delegue. 

A súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e 
profesionalidade dos seus membros e tenderase á paridade entre muller e home. 
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Os/as vogais deberán posuír a titulación ou especialización igual ou superior ás 
esixidas para o acceso ás prazas convocadas. 

O persoal de elección ou de designación política, os/as funcionarios interinos e o 
persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección.  

A pertenza a órganos de selección será sempre a título individual, non se poderá ter 
esta en representación ou por conta de ninguén.  

5.2.- Non poderán formar parte do tribunal os funcionarios/as que realizasen tarefas 
de preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta 
convocatoria e tamén nos que concorran as circunstancias establecidas no art. 23 da 
Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público. 

O/a presidente poderá esixir aos membros dos tribunais declaración expresa de non 
estar incurso nas circunstancias do citado art. 23 da Lei 40/2015 e  os/as aspirantes 
poderán recusar aos membros do tribunal  cando concorra algunha das devanditas 
circunstancias.  

5.3.- O tribunal non se poderá constituír nin actuar sen a asistencia de como mínimo 
tres dos seus membros, titulares ou suplentes, indistintamente.  

O tribunal resolverá todas as dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas 
normas así como o que deba facerse nos casos non previstos.  

O tribunal poderá dispor a incorporación de asesores/as ou especialistas para as 
probas nas que así o estime. Os devanditos asesores, colaborarán exclusivamente no 
exercicio das súas especialidades técnicas.  

5.4.- Os tribunais que actúen nestas probas selectivas, terán a categoría e o dereito 
de percibir as contías correspondentes, de conformidade ao establecido no R.D. 
462/2002 do 24 de maio e lexislación complementaria, de indemnizacións por razón 
do servizo. 

 
6.-COMEZO  E DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS E ORDE DE ACTUACION 
DAS PERSOAS ASPIRANTES: 
  
Quince días antes, como mínimo, do comezo dos exercicios, anunciarase no BOP e 
taboleiro de anuncios da Deputación o día, a hora e o lugar onde se realizarán as 
probas. Os anuncios sucesivos publicaranse no taboleiro de anuncios da Deputación 
e nos locais onde se realizaron as probas anteriores.  
 
Desde a total conclusión dun exercicio ou proba, ata o comezo do seguinte, deberá 
transcorrer un prazo mínimo de 72 horas a non ser que todos os que teñan que 
realizar a respectiva proba, acepten expresamente a redución deste prazo.  
 
Ata a iniciación do exercicio seguinte non poderán transcorrer máis de 45 días 
naturais. 
 
Os/as aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único, 
excepto nos casos debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal.  
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A orde de actuación dos/as aspirantes, nos exercicios que non se poidan realizar 
conxuntamente iniciaranse alfabeticamente por aqueles cuxo primeiro apelido comece 
pola letra S de conformidade coa resolución da Consellería de Facenda do 29 de 
xaneiro de 2015 (DOG nº 28  do 11  de febreiro de 2015). 
 
7.- CUALIFICACION DOS EXERCICIOS: 
 
7.1- De conformidade co disposto na Ordenanza de uso da lingua galega na 
Deputación da Coruña (BOP nº 186 do 29 de setembro de 2017), os cuestionarios das 
probas selectivas faranse en lingua galega e distribuiranse así por defecto entre todas 
as persoas candidatas. Terase a disposición de quen o solicite con antelación,  copia 
dos cuestionarios das probas na outra lingua oficial. As probas poderán ser realizadas 
en calquera lingua oficial independentemente da lingua empregada no cuestionario. 
 
7.2- Os sistemas de cualificación recolleranse nas bases específicas de cada 
convocatoria. 
 
7.3- Os tribunais corrixirán os exercicios garantindo o anonimato dos/as 
candidatos/as, salvo nas exposicións orais das unidades didácticas e os exercicios 
prácticos. 
 
7.4- As cualificacións das persoas aspirantes aprobadas en cada exercicio, exporanse 
no taboleiro de anuncios da Deputación.  
 
7.5.- A relación definitiva  de aprobados/as, que non poderá superar o número de 
prazas a cubrir, confeccionarase coas persoas opositoras que superando todos os 
exercicios obrigatorios, obteñan maior puntuación na suma das cualificacións de 
todos os exercicios e a fase de concurso. 
 
8.- PUBLICACION DOS RESULTADOS FINAIS E PRESENTACION DE 
DOCUMENTOS: 
 
8.1- Finalizadas  as probas, o tribunal publicará no taboleiro de anuncios e nos 
lugares onde se realizou a última proba, a relación de  persoas aprobadas por orde de 
puntuación final, especificando a cualificación final, elevando a dita relación á 
Presidencia da Deputación que efectuará o nomeamento. 
 
Non obstante o anterior, cando se produzan renuncias dos/das aspirantes 
seleccionados antes da súa toma de posesión, o órgano convocante poderá requirir 
do órgano de selección, relación complementaria do/as aspirantes que, tendo 
superados todos os exercicios, sigan aos propostos, para o posible nomeamento 
como funcionarios de carreira. 
 
8.2.- No prazo de vinte días naturais contados dende o seguinte a aquel en que se 
fixeron públicas as listas, os/as opositores aprobados deberán presentar no rexistro 
xeral de entidade os seguintes documentos: 
 
a) Título ou testemuño notarial deste esixido para tomar parte nas probas selectivas 
para cubrir as correspondentes prazas. 
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b) Declaración de non estar separado/a mediante expediente disciplinario, do servizo 
de ningunha administración pública, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións 
públicas. 
c) Declaración de non estar incurso/a en causa ningunha de incapacidade ou 
incompatibilidade de conformidade coas lexislación vixente e referida ao momento da 
súa toma de posesión. 
 
d) Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico e/ou 
psíquico que incapacite para o exercicio das funcións das prazas convocadas, 
expedido polo/a facultativo/a de medicina do Sergas ou similar que corresponda aos 
interesados. 
 
e) Certificado negativo de delitos de natureza sexual. 
 
f) Documentos orixinais dos presentados para a avaliación na fase de concurso. 
Os/as aspirantes aprobados que fixesen valer a súa condición de persoal con 
discapacidade na instancia, deberán presentar tamén a certificación á que se fai 
referencia na base 1.3.2 que acredite tal condición e igualmente presentar certificado, 
expedido polo mesmo órgano ou polo competente da administración sanitaria, 
acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas ou funcións 
correspondentes, no prazo sinalado na base anterior. 
 
8.3.- Ante a imposibilidade debidamente xustificada de presentar os documentos 
indicados, poderá acreditarse que se reúnen as condicións esixidas na convocatoria, 
mediante calquera medio de proba admisible en dereito. 
 
8.4.- Os que tivesen a condición de funcionarios/as de carreira estarán exentos de 
xustificar as condicións e requisitos xa probados para obter o seu anterior 
nomeamento, debendo presentar certificación da administración pública da que 
dependesen para acreditar tal condición. 
 
8.5- No caso de ser nacionais de estados membros da Unión Europea, presentarán 
ademais a documentación correspondente. 
 
Esta publicación determinará o inicio do cómputo do prazo para a interposición de 
reclamacións ou recursos que procedan.  
 
9.- NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN DO PERSOAL FUNCIONARIO 
 
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, os/as aspirantes 
propostos/as non presentasen a documentación ou non reunisen os requisitos 
esixidos, non poderán ser nomeados/as ou propostos/as para as prazas, quedando 
anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades nas que 
puidesen incorrer por falsidade na solicitude para participar no proceso selectivo.  
Cumpridos os requisitos procedentes, o presidente da Corporación efectuará o 
nomeamento dos/das aspirantes propostos/as, que deberán tomar posesión no prazo 
dun mes, que contará dende o seguinte ao da publicación da resolución de 
nomeamento no BOP.  
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10.- NORMA FINAL 
 
A presente convocatoria e os actos administrativos derivados dela, poderán ser 
impugnados polas persoas interesadas nos casos e na forma establecidos na Lei 
39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
 
 
II. BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO DE 
INGRESO AO CORPO DE PROFESOR/A DE ENSINO SECUNDARIO, ÁREA DE 
FÍSICA E QUÍMICA, IES RAFAEL PUGA RAMÓN . 
 
 
FUNCIONARIO DE CARREIRA 
CÓDIGO GRUPO/ 

SUBGRUPO 
CLASIFICACIÓN PRAZAS DENOMINACIÓN ADSCRICIÓN 

1.1.56.1 A/A1 Escala de administración 
especial. Subescala técnica. 
Clase de técnicos superiores 

1 Profesor/a de 
secundaria, Área de 
física e química 

IES Rafael 
Puga Ramón 

 
 
1.- REQUISITOS DOS CANDIDATOS/AS: 
 
A) Estar en posesión do título de doutor/a, licenciado/a en Física, Química, 
Bioquímica, Bioteconoloxía, Enxeñeiro/a: Químico/a, Aeronáutico/a, Industrial, de 
Telecomunicación, de Camiños, canais e portos, Naval, Oceánico/a, e títulos de grao 
correspondente ou títulos equivalentes. 
b) Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 
100.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  
Con carácter xeral, reunirán este requisito os que estean en posesión do título oficial 
de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de 
ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas 
oficiais de idiomas.  
A especialidade que conste no citado título facultará para a presentación do persoal 
aspirante en calquera especialidade. 
 Estará dispensado da posesión do citado título o persoal aspirante que acredite ter, 
con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos: 
 – Estar en posesión do título profesional de especialización didáctica, do certificado 
de aptitude pedagóxica ou do certificado de cualificación pedagóxica.  
– Estar en posesión do título de mestre/a, diplomado/a en profesorado de educación 
xeral básica, mestre/a de ensino primario, licenciado/a en Pedagoxía ou en 
Psicopedagoxía. 
 Así mesmo, tamén estarán exentos os/as que estivesen cursando algunha das tres 
anteriores titulacións e tivesen cursado 180 créditos destas na citada data do 1 de 
outubro de 2009. 
 – Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa 
falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros 
públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación 
secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o 
previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de 
novembro. 
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2.- SISTEMAS DE SELECCIÓN: 
O sistema de selección para esta praza é o concurso-oposición. 
 
2.1-FASE DE CONCURSO 
 
Os méritos da fase de concurso estarán orientados a avaliar a carreira profesional das 
persoas candidatas e as súas capacidades e aptitudes para cumprir coas funcións 
propias do corpo e escala de destino.  
A cualificación da fase de concurso, aplicarase unicamente aos candidatos/as que 
superasen a fase da oposición. O tribunal avaliará os méritos que concorran en cada 
un dos/das aspirantes, referidos á data de finalización do prazo de presentación de 
solicitudes.  
Para estes efectos, os/as aspirantes deberán xuntar á instancia cantos documentos 
estimen oportunos. A documentación presentarase en copia simple, debendo 
presentar os orixinais, antes do nomeamento.  
Valorarase ata un máximo de 12 puntos, segundo o seguinte baremo: 
 
A) Servizos prestados. 
 
Valorarase ata un máximo de 10 puntos: 
-1 punto por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente na 
mesma especialidade do  mesmo corpo a que opta o/a aspirante en centro públicos. 
- 0,50 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
distintas especialidades do mesmo corpo a que opta o/a aspirante en centros 
públicos. 
-0,25 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente na 
mesma ou outra especialidade en diferente nivel ou etapa educativa que o impartido 
no corpo a que opta o/a aspirante en centros públicos. 
 
 
B) - Formación: 
 
Incluiranse aqueles cursos outorgados pola administración pública ou homologados 
que capaciten ao candidato/a para o desenvolvemento das funcións propias do posto 
docente, e o coñecemento da lingua galega  ata un máximo de 2  puntos, segundo o 
seguinte baremo: 
 
-Cursos de formación: 
Máis de 100 horas;      0,75 puntos 
De máis de 70 a 100 horas:     0,50 puntos 
De máis de 40 a 70 horas:       0,35 puntos 
De 15 a 40 horas:     0,20 puntos 
Menos de 15 horas ou non figuran:    0,10 puntos 
Non se puntuarán as xornadas, congresos ou similares. 
 
-Coñecemento da lingua galega: 
Título de linguaxe administrativo superior:  0,35 puntos 
Titulo de linguaxe administrativa media:   0,30 puntos 
Celga 5:      0,25 puntos  
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En caso de estar en posesión de distintas titulacións, valorarase unicamente o nivel 
mais alto de formación 
 
A publicación da puntuación obtida na fase de concurso realizarase con anterioridade 
á celebración do primeiro exercicio da fase de oposición. 
En ningún caso a puntuación obtida na fase de concurso poderá aplicarse para 
superar os exercicios da fase de oposición. 
 
2.2- FASE DE OPOSICIÓN 
 
Constará de dous exercicios e a cualificación desta fase será a suma das puntuacións 
obtidas nos dous exercicios sempre e cando ambos os dous se superen 
 
A)Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio, constará de dúas partes 
Valorarase  globalmente de 0 a 20 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superalo..  
 
1ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos  
O exame entregarase en galego agás que o/a opositor/a faga constar na instancia, no 
cadro correspondente, que se lle facilite en castelán 
Consistirá en resolver no tempo máximo dunha hora, un cuestionario tipo test con 40 
preguntas e  tres respostas alternativas cada unha, sendo só unha delas correcta, e 5 
preguntas de reserva, que soamente se corrixirán  si se anula algunha pregunta, 
sobre as materias do programa que figura no anexo (parte xeral), elaborado polo 
tribunal inmediatamente antes do comezo da proba.  
Cada pregunta correcta puntuará 0,25 puntos, cada pregunta incorrecta descontará 
0,125 puntos e cada pregunta en branco descontará 0,05 puntos. 
 
2ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos.  
A puntuación obtida polos/as aspirantes será a media aritmética das cualificacións 
outorgadas por cada membro do tribunal. 
Consistirá na valoración por parte do tribunal, dunha unidade didáctica, relativa á 
praza á que se concursa, que deberá ser  elaborada polo/a aspirante e presentada no 
rexistro da Deputación Provincial da Coruña, 10 días antes de comezar os exames. 
A unidade deberá presentarse por unha soa cara, enumerada a dobre espazo 
interlineal, con letra tipo arial, sen comprimir tamaño 12 puntos,  e a súa extensión 
será  como mínimo de 50 folios e como máximo de 80. 
Os aspirantes escollerán de entre os contidos que figuran no temario do anexo, 
aqueles que consideran axeitados para elaborar unha unidade estruturada, coherente 
e apropiada para o nivel e idade do alumnado ao que vai dirixida, non tendo que 
aterse se o desexa aos contidos dun único bloque. 
A unidade conterá un mínimo de 10 sesións didácticas que aparecerán numeradas no 
índice e cada unha delas estará prevista para ser desenvolvida nunha clase de 50 
minutos. 
A estrutura da unidade conterá polo menos os seguintes aspectos: 
a) Descrición: 
Neste apartado xustificarase a elección da unidade describindo o eixe en torno ao cal 
se vai organizar, os logros educativos que se queren alcanzar e o curso ou ciclo 
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formativo ao que vai dirixida. Igualmente farase referencia á súa vinculación co 
deseño curricular da ESO, bacharelato ou ciclo formativo correspondente e co bloque 
ou bloques de contido dos que forma parte. Así mesmo, sinalarase a súa conexión 
con outras unidades didácticas ou con outras materias da relación de méritos e cantos 
outros factores puidesen incidir no seu desenvolvemento. 
b) Obxectivos 
Relación de obxectivos xerais e específicos expresados en termos de capacidade. 
c) Contidos 
Relación de contidos que se traballan ao longo da unidade. 
d) Actividades 
Secuenciación e descrición de cada unha das actividades propostas, indicando a 
metodoloxía a empregar e a súa temporalización. 
e) Estándares e resultado de aprendizaxes avaliables. 
Son concrecións dos propios criterios de avaliación. 
f) Competencias clave. 
Aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego. 
g) Recursos 
Materiais didácticos, espazos, recursos humanos ou tecnolóxicos necesarios para 
levar á práctica a unidade. 
h) Atención á diversidade 
Previsión de actuacións concretas que permitan adecuar a unidade á diversidade de 
competencias e intereses do alumnado. 
i) Mínimos esixibles. 
 O mínimo esixible para obter unha valoración positiva da unidade. 
j) Avaliación 
Criterios, procedementos e instrumentos que se utilizarán, ao longo da posta en 
práctica da unidade didáctica, para a valoración da aprendizaxe do alumnado da 
práctica docente e da propia unidade didáctica. 
 
B)Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio 
Valorarase de globalmente de 0 a 15 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 7,5 puntos para superalo. 
A puntuación obtida polos/as aspirantes será a media aritmética das cualificacións 
outorgadas por cada membro do tribunal. 
Consistirá na presentación diante do tribunal, da unidade didáctica da persoa 
candidata, e na exposición oral,  dunha das sesións didácticas que integran a dita 
unidade,  a elección do tribunal. 
O/a aspirante disporá de 30 minutos para organizar a súa exposición e confeccionar, 
se o desexa, un guión que non exceda dun folio e que deberá entregar ao tribunal ao 
finalizar. 
O/a aspirante poderá utilizar na súa exposición o material auxiliar que estime oportuno 
e que este achegue. 
Na exposición o/a candidato/a comezará presentado a unidade didáctica, para o que 
disporá dun tempo máximo de 15 minutos.  A continuación exporá a sesión escollida 
polo tribunal, por un tempo máximo de 50 minutos. 
Ao finalizar a exposición, o tribunal  poderá pedir as aclaracións que estime 
oportunas. 
 



22 

 

C) Proba de acreditación de coñecemento da lingua galega 
De carácter obrigatorio para todos os/as aspirantes, excepto aqueles que teñan 
acreditado o curso de perfeccionamento ou CELGA 4 de galego, os/as cales estarán 
exentos de realizar o exercicio,  
Consistirá na tradución nun tempo máximo dunha  hora dun texto de castelán a 
galego e outro de galego a castelán a proposta do Tribunal. Este exercicio será 
cualificado como apto ou non apto. 
Para os efectos de ser eximidos da realización deste exercicio, os/as aspirantes 
deberán de acompañar os documentos relativos á realización do curso de galego ou 
equivalente. 
 
3.-CUALIFICACIÓN DEFINITIVA 
 
Será a suma das puntuacións obtidas na fase de concurso e oposición. 
En caso de empate resolverase atendendo aos seguintes criterios 
a) Maior puntuación na fase de oposición 
b) Maior puntuación en cada un dos exercicios, pola orden na que estes aparecen na 
convocatoria. 
c) Maior puntuación na fase de concurso 
d) Maior puntuación nos epígrafes do baremo de méritos pola orden na que aparecen 
na convocatoria. 
e) En caso de que persista o empate, dirimirase a través da realización dunha proba 
por escrito sobre cuestións breves referentes ao temario da especialidade . 
De ser o caso o persoal aspirante será convocado para esta proba polo tribunal cunha 
antelación mínima de 48 horas 
 
ANEXO. PROGRAMA PARA PROFESOR/A DE ENSINO SECUNDARIO, ÁREA DE 
FÍSICA E QUÍMICA. 
 
PARTE XERAL  
TEMA 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas. 
TEMA 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial 
referencia ao goberno da  Comunidade Autónoma. 
TEMA 3.- Organización territorial do Estado na Constitución: Ideas xerais da 
administración central, autonómica e local. 
TEMA 4.- Réxime local español: clases de entidades locais. 
TEMA 5.- O municipio. Elementos, territorio e  poboación. Organización municipal. 
Competencia dos municipios. A provincia. Organización provincial. Competencia das 
provincias.  
TEMA 6.- Outras entidades locais. Mancomunidades. Comarcas e outras entidades 
que agrupen varios municipios. As áreas metropolitanas. As entidades de ámbito 
inferior ao municipio 
TEMA 7.- Réxime de sesións e acordos dos órganos colexiados locais. 
TEMA 8.- A potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, 
regulamentos e bandos. 
TEMA 9.- Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Da actividade das administracións públicas: normas xerais 
de actuación; términos e prazos.  
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TEMA 10.-Lei 39/2015.  Dos actos administrativos: requisitos dos actos 
administrativos, eficacia dos actos, nulidade e anulabilidade.  
TEMA 11.- Lei 39/2015. Das disposicións sobre o procedemento administrativo 
común: garantías do procedemento; iniciación do procedemento; ordenación do 
procedemento; instrución do procedemento; finalización do procedemento. 
TEMA 12.- Lei 39/2015. Da revisión dos actos na vía administrativa: revisión de oficio; 
recursos administrativos. 
TEMA 13.- Decreto  2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade. Integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 
TEMA 14.- Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal: Principios de protección. Lei 3/1983,  de normalización lingüística de Galicia  
e Ordenanza do uso da lingua galega na Deputación da Coruña (BOP 186, do 
29/09/2017). Uso oficial do galego 
TEMA 15.- Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público: persoal ao servizo das  
Administracións públicas. Dereitos e deberes 
TEMA 16.- Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público: Código de conduta dos 
empregados públicos. Adquisición e perda da relación de servizo. 
TEMA 17.- O orzamento das entidades locais: elaboración, aprobación e execución. 
TEMA 18.- As facendas locais: recursos das facendas locais. Impostos, taxas e 
contribucións especiais. 
 
PARTE ESPECÍFICA: 
 
BLOQUE I 
1.- O método científico. A ciencia, proceso cambiante. Actitudes na vida cotiá 
2.- Magnitudes físicas e químicas. As súas clases. Sistema Internacional de 
Unidades. 
3.- A medida. Recollida de datos. Métodos de estimación da incerteza. Cálculo de 
erros e expresión de resultados. Notificación científica. 
 
BLOQUE II 
4.- Cinemática: o movemento. Sistemas de referencia. As variables do movemento. 
Desprazamento, velocidade e aceleración. Movementos uniformes: rectilíneo e 
circular. Representacións gráficas. 
5.- Movementos uniformemente acelerados. Tiro vertical para arriba. Caída libre. 
6.- Movementos compostos. Tiro oblicuo. Alcance máximo. 
7.- Movemento harmónico simple. Dinámica deste movemento. Movementos 
periódicos. 
8.- Enerxía dun oscilador harmónico. Aplicación ao péndulo simple e resorte elástico. 
 
BLOQUE III 
9.- Movementos ondulatorios. Tipos de ondas. Magnitudes características das ondas. 
Función da onda harmónica unidimensional. 
10.- Principio de Huyens. Reflexión e refracción. 
11.- Estudo cualitativo dos fenómenos de superposición de ondas. Interferencia e 
disfracción. Polarización. 
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BLOQUE IV 
12.- O son. Velocidade de propagación. Reflexión do son: eco e reverberación. 
Ultrasóns e as súas aplicacións na medicina. Calidades do son. Efecto Dopler. 
13.- Os instrumentos musicais. A voz e oídos humanos. 
14.- Contaminación acústica. 
 
BLOQUE V 
15.- A natureza da luz. Natureza das ondas electromagnéticas. Espectro 
electromagnético. 
16.- Propagación da luz: reflexión e refracción. Dispersión luminosa. 
17.- A  aproximación da óptica xeométrica. Dioptrio plano e dioptrio esférico.. Espellos 
e lentes. 
18.- Sistemas ópticos: principais aplicacións médicas e tecnolóxicas. 
19.- O ollo humano e os defectos da visión. 
 
BLOQUE VI 
20.- As forzas e o seu carácter vectoria. Efectos das forzas. Lei de Hooke. 
Composición e descomposición de forzas. Cálculo da resultante nos distintos 
sistemas de forzas. 
21.- Centro de gravidade. O equilibrio dos corpos suspendidos e dos corpos 
sustentados. 
22.- Movemento dunha forza respecto a un punto. 
 
BLOQUE VII 
23.- Leis fundamentais da dinámica. Cantidade de movemento e impulso mecánico. 
Principio da conservación da cantidade de movemento. 
24.- Tipos de forzas na natureza. 
25.- As forzas de fricción en superficies horizontais inclinadas. 
26.- O problema da posición da terra no universo. Sistema xeocéntrico e heliocéntrico. 
Teoría da gravitación universal. 
 
BLOQUE VIII 
27.- Estática dos fluídos. Concepto de presión e as súas unidades. Forzas no interior 
dos fluídos. Presión hidrostática. Principios fundamentais da hidrostática. Principio de 
Pascal. 
28.- Presión atmosférica. Torricelli. Os barómetros. Mapas de isóbaras. Os 
fenómenos atmosféricos. Papel protector da atmosfera . Alteracións debidas á 
contaminación. Medidas para a súa protección. 
29.- A flotación. Empuxe. Principio de Arquímedes. Aplicacións. 
30.- Os gases ideais. Teoría cinética dos gases. Leis de Boyle-Marriote, Charles e 
Gay-Lussac. 
 
BLOQUE IX 
31.- Enerxía. Traballo mecánico. Potencia mecánica. Clases de enerxía. O 
movemento e a enerxía. Enerxía cinética. Teorema das forzas vivas. 
32.- Forzas conservativas. Enerxía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio. 
Campo gravitatorio terrestre: intensidade de campo e potencial gravitatorio. 
Aplicacións a satélite e foguetes. Conservación da enerxía. 
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BLOQUE X 
33.- Calor e temperatura. As escalas termométricas. Efectos do calor: cambios de 
estado e dilatación dos corpos. 
34.- Equivalente mecánico do calor. 1º principio da termodinámica. Rendemento 
enerxético. 
35.- Entropía. 2º principio da termodinámica. 
 
BLOQUE XI 
36.- Natureza eléctrica da materia. Electrostática. Carga eléctrica e as súas 
propiedades. Interaccións electrostáticas. Campo e potencial. Diferenza de potencial 
37.- Condutores e illantes. Corrente eléctrica. Lei de Ohm. Xeradores de corrente 
continua. Estudo dos circuítos eléctricos. Asociación de resistencias. A enerxía 
eléctrica. Efecto Joule. 
38.- Magnetismo e imáns. Definición do campo magnético. Forzas sobre cargas 
móbiles e correntes eléctricas. Campos magnéticos xerados por caras en movemento. 
Lei de Ampere. 
39.- Interaccións magnéticas entre correntes paralelas. Indución electromagnética. 
Leis de Farady e Lenz 
40.- Produción de correntes alternas. 
 
BLOQUE XII 
41.- Sistemas materiais. Mesturas, substancias puras e elementos. Separación dos 
compoñentes dunha mestura e dun composto. 
42.- Disolucións. As súas clases. Medida das concentracións. 
43.- A linguaxe química. Formulación dos compostos inorgánicos.. Normas da IUPAC. 
 
BLOQUE XIII 
44.- Teoría atómica de Dalton. Modelos atómicos de Thompson, Ruthford, e Bohr. 
Características dos átomos.Partículas fundamentais. 
45.- O modelo mecanocuántico. Niveis enerxéticos. Hipótese se Broglie. Principio de 
Heisenberg 
46.- Os números cuánticos. As medidas da atracción sobre os electróns. 
 
BLOQUE XIV 
47.- Sistema periódico dos elementos. Evolución histórica. Clasificacións periódicas 
de Meyer e Mendeleiev. 
48.- Orde enerxética para os electróns nos átomos. Configuracións electrónicas. 
49.- Clasificación actual dos elementos. 
50.- Masa atómica. Isótopos. 
51.- Propiedades periódicas. 
 
BLOQUE XV 
52.-  O enlace químico. Aspectos enerxéticos. Clasificación dos enlaces segundo a 
electronegatividade dos átomos que o forman. Estudo do tipo de enlace segundo as 
propiedades das substancias. 
53.- Enlace covalente: orbitais moleculares. Estrutura de Lewis. Propiedades das 
sustancias covalentes. Forzas intermoleculares. Sólidos moleculares. 
54.- Substancias iónicas. Aspectos enerxéticos na formación dos cristais iónicos. 
Recoñecemento e utilización dos compostos iónicos. 
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55.- O enlace metálico. Teorías que explican o enlace metálico. As redes metálicas. 
Aliaxes. Interese económico dalgunha delas. 
 
BLOQUE XVI 
56.- Reacción química. Cambios materiais nos procesos químicos. Número de 
Avogadro. O mol. 
57.- Relacións esteqiométricas da masa e/ou volume. Rendemento. Lei dos volumes 
de combinación. Hipótese de Avogadro. Procesos con reactivo limitante. Cálculos nos 
que interveñen disolucións. 
58.- Tipos de reaccións químicas. Estudo das reaccións de combustión. Concepto de 
oxidación-redución.. Reaccións re-dox de interese industrial. 
 
BLOQUE XVII 
59.- Cinética química. Concepto de velocidade de reacción. Ecuacións cinéticas. Orde 
de reacción. Mecanismo de reacción. Molecularidade. 
60.- Factores dos que depende a velocidade de reacción. Catalizadores: tipos de 
utilización nos procesos industriais. 
 
BLOQUE  XVIII 
61.- Cambios enerxéticos das reaccións químicas. Espontaneidade. Exotermia e 
endotermia. 
62.- Entalpía de reacción. Entalpía de enlace. Entalpía de formación. Cálculo de 
entalpías de reacción a partir das entalpías de formación e empate. 
 
BLOQUE XIX 
63.- Concepto de equilibrio químico. Cociente de reacción e constante de equilibrio. 
Formas de expresala. Reaccións entre as constantes de equilibrio. Grao de 
disociación. 
64.- Termodinámica e equilibrio. Relación entre KP e D CO. Factores que modifican o 
estado de equilibrio. Principio de Le Chatelier. 
65.- Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. Solubilidade e produto de solubilidade. 
66.- Acedos e bases. Definicións segundo as teorías de Arhenius e Broensted-Lowry. 
Equilibrio acedo-base en disolución acuosa. Produto de solubilidade da auga. 
Constantes de acidez e basicidade. 
67.- Equilibrio de hidrólise de sales 
 
BLOQUE XX 
68.- Química do carbono. O enlace dos compostos orgánicos. Isomería. Tipos de 
reaccións orgánicas: substitución, adición e eliminación 
69.- Hidrocarburos: alcalnos, alquenos e alquinos. Química de petróleo. Produtos 
derivados e a súa utilización. Contaminación en normativa vixente. 
70.- Funcións osixenadas e nitroxenadas. Características e nomenclatura. 
Importancia industrial 
71.- Compostos aromáticos. O benceno: estrutura, obtención e propiedades. Outros 
compostos aromáticos de interese industrial 
72.- Polímeros naturais. Propiedades e aplicacións. Métodos de obtención dos 
polímeros sintéticos. Utilización no mundo actual e problemas de reciclaxe. 
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III BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO DE 
INGRESO AO CORPO DE PROFESOR/A TÉCNICO FP, ESPECIALIDADE DE 
MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS, IES CALVO SOTELO 
 
FUNCIONARIO DE CARREIRA 
CÓDIGO GRUPO/ 

SUBGRUPO 
CLASIFICACIÓN PRAZAS DENOMINACIÓN ADSCRICIÓN 

1.1.93.5 A/A2 Escala de administración especial. 
Subescala técnica. Clase de 
técnicos de grao medio 

1 Profesor/a técnico 
FP Especialidade 
de mecanizado  e 
mantemento de 
máquinas 

IES Calvo 
Sotelo 

 
 
1.-REQUISITOS DOS CANDIDATOS/AS: 
 
A) Estar en posesión do título de doutor/a, licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou 
título de grao correspondente, ou título de diplomado/a universitario, arquitecto/a 
técnico, enxeñeiro/a técnico ou título de grao correspondente ou outros títulos 
equivalentes para os efectos de docencia, ou ter superado todos os estudos 
conducentes para a súa obtención e ter satisfeitos os dereitos de expedición del. De 
conformidade co establecido na disposición adicional única do Real decreto 276/2007, 
do 23 de febreiro, para ingreso no corpo de profesores/as técnicos de formación 
profesional, na especialidade de Mecanizado e Mantemento de Máquinas, serán 
admitidos os que, aínda carecendo da titulación esixida con carácter xeral, estean en 
posesión dunha das seguintes titulacións declaradas equivalentes para os efectos de 
docencia: 
 
Técnico/a superior en Produción por Mecanizado. 
Técnico/a superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica. 
Técnico/a especialista en Montaxe e Construción de Maquinaria. 
Técnico/a especialista en Micromecánica de Máquinas Ferramentas. 
Técnico/a especialista en Micromecánica de Instrumentos. 
Técnico/a especialista Instrumentista en Sistemas de Medida. 
Técnico/a especialista en Útiles e Montaxes Mecánicos. 
Técnico/a especialista Mecánico de Armas. 
Técnico/a especialista en Fabricación Mecánica. 
Técnico/a especialista en Máquinas-Ferramentas. 
Técnico/a especialista en Matrizaría e Moldes. 
Técnico/a especialista en Control de Calidade. 
Técnico/a especialista en Micromecánica e Reloxaría. 
 
B) Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 
100.2º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  
 
Con carácter xeral, reunirán este requisito os que estean en posesión do título oficial 
de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor/a de 
ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas 
oficiais de idiomas.  
A especialidade que conste no citado título facultará para a presentación do persoal 
aspirante en calquera especialidade. 



28 

 

 Estará dispensado da posesión do citado título o persoal aspirante que acredite ter, 
con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos: 
 – Estar en posesión do título profesional de especialización didáctica, do certificado 
de aptitude pedagóxica ou do certificado de cualificación pedagóxica.  
– Estar en posesión do título de mestre/a, diplomado/a en profesorado de educación 
xeral básica, mestre/a de ensino primario, licenciado/a en Pedagoxía ou en 
Psicopedagoxía. 
 Así mesmo, tamén estarán exentos os/as que estivesen cursando algunha das tres 
anteriores titulacións e tivesen cursado 180 créditos destas, na citada data do 1 de 
outubro de 2009. 
 – Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, na súa 
falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros 
públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación 
secundaria obrigatoria, ou de bacharelato, ou de formación profesional, conforme o 
previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de 
novembro. 
Ademais na especialidade de Mecanizado e Mantemento de máquinas, estarán 
dispensados da posesión do citado título aquelas persoas que, con anterioridade ao 1 
de setembro de 2014, teñan impartido docencia, durante dous cursos académicos 
completos ou, na súa falta, durante 12 meses exercidos en períodos continuos  ou 
descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas 
ensinanzas de formación profesional. 
 
2.- SISTEMAS DE SELECCIÓN: 
O sistema de selección para esta praza é o concurso-oposición. 
 
2.1-FASE DE CONCURSO 
Os méritos da fase de concurso estarán orientados a avaliar a carreira profesional das 
persoas candidatas e as súas capacidades e aptitudes para cumprir coas funcións 
propias do corpo e escala de destino.  
A cualificación da fase de concurso aplicarase unicamente aos candidatos/as que 
superasen a fase da oposición. O tribunal avaliará os méritos que concorran en cada 
un dos/das aspirantes, referidos á data de finalización do prazo de presentación de 
solicitudes.  
Para estes efectos, os/as aspirantes deberán xuntar á instancia cantos documentos 
estimen oportunos. A documentación presentarase en copia simple, debendo 
presentar os orixinais, antes do nomeamento.  
Valorarase ata un máximo de 12 puntos, segundo o seguinte baremo: 
 
A) Servizos prestados. 
Valorarase ata un máximo de 10 puntos: 
-1 punto por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente na 
mesma especialidade do mesmo corpo a que opta o/a aspirante en centro públicos. 
-0,50 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente en 
distintas especialidades do mesmo corpo a que opta o/a aspirante en centros 
públicos. 
-0,25 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses, de experiencia docente na 
mesma ou outra especialidade en diferente nivel ou etapa educativa que o impartido 
no corpo a que opta o/a aspirante en centros públicos. 
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B) - Formación: 
Incluiranse aqueles cursos outorgados pola administración pública ou homologados 
que capaciten ao candidato/a para o desenvolvemento das funcións propias do posto 
docente  e o coñecemento da lingua galega, ata un máximo de 2  puntos, segundo o 
seguinte baremo: 
 
-Cursos de formación: 
 Máis de 100 horas;      0,75 puntos 
De máis de 70 a 100 horas:     0,50 puntos 
De máis de 40 a 70 horas:       0,35 puntos 
De 15 a 40 horas:     0,20 puntos 
Menos de 15 horas ou non figuran:    0,10 puntos 
Non se puntuarán as xornadas, congresos ou similares. 
 
-Coñecemento da lingua galega: 
Título de linguaxe administrativo superior:  0,35 puntos 
Titulo de linguaxe administrativa media:   0,30 puntos 
Celga 5:      0,25 puntos  

  
En caso de estar en posesión de distintas titulacións, valorarase unicamente o nivel 
mais alto de formación 
A publicación da puntuación obtida na fase de concurso realizarase con anterioridade 
á celebración do primeiro exercicio da fase de oposición. 
En ningún caso a puntuación obtida na fase de concurso poderá aplicarse para 
superar os exercicios da fase de oposición. 
 
2.2- FASE DE OPOSICIÓN 
Constará de dous exercicios e a cualificación desta fase será a suma das puntuacións 
obtidas nos dous exercicios,  sempre e cando ambos os dous se superen 
 
A)Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio, constará de dúas partes 
Valorarase  globalmente de 0 a 20 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superalo..  
 
1ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos  
O exame entregarase en galego agás que o/a opositor/a faga constar na instancia, no 
cadro correspondente, que se lle facilite en castelán. 
Consistirá en resolver no tempo máximo dunha hora, un cuestionario tipo test con 25 
preguntas e  tres respostas alternativas cada unha, sendo só unha delas correcta, e 5 
preguntas de reserva, que soamente se corrixirán  si se anula algunha pregunta, 
sobre as materias do programa que figura no anexo (parte xeral), elaborado polo 
tribunal inmediatamente antes do comezo da proba.  
Cada pregunta correcta puntuará 0,40 puntos, cada pregunta incorrecta descontará 
0,20 puntos e cada pregunta en branco descontará 0,08 puntos. 
 
2ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos.  
A puntuación obtida polos/as aspirantes será a media aritmética das cualificacións 
outorgadas por cada membro do tribunal. 
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Consistirá na valoración por parte do tribunal, dunha unidade didáctica, relativa á 
praza á que se concursa, que deberá ser  elaborada polo/a aspirante e presentada no 
rexistro da Deputación Provincial da Coruña, 10 días antes de comezar os exames. 
A unidade deberá presentarse por unha soa cara, enumerada a dobre espazo 
interlineal, con letra tipo arial, sen comprimir tamaño 12 puntos  e a súa extensión 
será  como mínimo de 50 folios e como máximo de 80. 
A unidade estará dirixida ao alumnado que curse ciclos formativos, e deberá 
realizarse sobre un dos bloques temáticos asociados á praza no temario específico 
que figura no anexo da convocatoria, desenvolvendo todos ou parte dos temas que 
forman o bloque temático elixido. 
A unidade conterá un mínimo de 10 sesións didácticas, que aparecerán numeradas 
no índice, e cada unha delas estará prevista para ser desenvolvida nunha clase de 50 
minutos. 
A estrutura da unidade conterá polo menos os seguintes aspectos: 
a) Descrición: 
Neste apartado xustificarase a elección da unidade describindo o eixe en torno ao cal 
se vai organizar, os logros educativos que se queren alcanzar e o curso ou ciclo 
formativo ao que vai dirixida. Igualmente farase referencia á súa vinculación co 
deseño curricular da ESO, bacharelato ou ciclo formativo correspondente e co bloque 
ou bloques de contido dos que forma parte. Así mesmo, sinalarase a súa conexión 
con outras unidades didácticas ou con outras materias da relación de méritos e cantos 
outros factores puidesen incidir no seu desenvolvemento. 
b) Obxectivos 
Relación de obxectivos xerais e específicos expresados en termos de capacidade. 
c) Contidos 
Relación de contidos que se traballan ao longo da unidade. 
d) Actividades 
Secuenciación e descrición de cada unha das actividades propostas, indicando a 
metodoloxía a empregar e a súa temporalización. 
e) Resultado de aprendizaxes avaliables. 
Son concrecións dos propios criterios de avaliación. 
f) Competencias clave. 
Aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e o seu 
desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego. 
g) Recursos 
Materiais didácticos, espazos, recursos humanos ou tecnolóxicos necesarios para 
levar á práctica a unidade. 
h) Atención á diversidade 
Previsión de actuacións concretas que permitan adecuar a unidade á diversidade de 
competencias e intereses do alumnado. 
i) Mínimos esixibles. 
 O mínimo esixible para obter unha valoración positiva da unidade. 
j) Avaliación 
Criterios, procedementos e instrumentos que se utilizarán, ao longo da posta en 
práctica da unidade didáctica, para a valoración da aprendizaxe do alumnado da 
práctica docente e da propia unidade didáctica. 
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B) Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio 
Valorarase de globalmente de 0 a 20 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un 
mínimo de 10 puntos para superalo. 
A puntuación obtida polos/as aspirantes será a media aritmética das cualificacións 
outorgadas por cada membro do tribunal. 
 
1ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un mínimo de 5 puntos 
para superalo. 
Consistirá na presentación diante do tribunal, da unidade didáctica da persoa 
candidata, e na exposición oral, dunha das sesións didácticas que integran a dita 
unidade, a elección do tribunal. 
O/a aspirante disporá de 30 minutos para organizar a súa exposición e confeccionar, 
se o desexa, un guión que non exceda dun folio e que deberá entregar ao tribunal ao 
finalizar. 
O/a aspirante poderá utilizar na súa exposición o material auxiliar que estime oportuno 
e que este achegue. 
Na exposición a persoa candidata, comezará presentando a unidade didáctica, para o 
que disporá dun tempo máximo de 15 minutos.  A continuación exporá a sesión 
escollida polo tribunal, por un tempo máximo de 50 minutos. 
Ao finalizar a exposición, o tribunal  poderá pedir as aclaracións que estime 
oportunas. 
 
2ª Parte: 
Valorarase de 0 a 10 puntos e o/a aspirante deberá conseguir un mínimo de 5 puntos 
para superalo 
Consistirá nunha proba práctica relacionada co temario da praza á que se opta. 
 
C) Proba de acreditación de coñecemento da lingua galega 
De carácter obrigatorio para todos os/as aspirantes, excepto aqueles que teñan 
acreditado o curso de perfeccionamento ou CELGA 4 de galego, os/as cales estarán 
exentos de realizar o exercicio,  
Consistirá na tradución nun tempo máximo dunha  hora dun texto de castelán a 
galego e outro de galego a castelán a proposta do Tribunal. Este exercicio será 
cualificado como apto ou non apto. 
Para os efectos de ser eximidos da realización deste exercicio, os/as aspirantes 
deberán de acompañar os documentos relativos á realización do curso de galego ou 
equivalente. 
 
3.-CUALIFICACIÓN DEFINITIVA 
Será a suma das puntuacións obtidas na fase de concurso e oposición. 
En caso de empate resolverase atendendo aos seguintes criterios 
a) Maior puntuación na fase de oposición 
b) Maior puntuación en cada un dos exercicios, pola orden na que estes aparecen na 
convocatoria. 
c) Maior puntuación na fase de concurso 
d) Maior puntuación nos epígrafes do baremo de méritos pola orde na que aparecen 
na convocatoria. 
e) En caso de que persista o empate, dirimirase a través da realización dunha proba 
por escrito sobre cuestións breves referentes ao temario da especialidade . 
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De ser o caso o persoal aspirante será convocado para esta proba polo tribunal cunha 
antelación mínima de 48 horas 
 
ANEXO. PROGRAMA PARA PROFESOR/A TÉCNICO DE FP, ESPECIALIDADE 
MECÁNIZADO E FABRICACIÓN MECÁNICA 
 
PARTE XERAL  
 
TEMA 1.- A Constitución Española de 1978: Estrutura. Especial referencia aos 
dereitos fundamentais e liberdades públicas.  
TEMA 2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. Especial 
referencia ao goberno da  Comunidade Autónoma. 
TEMA 3.-. Réxime local español: Clases de entidades locais. A provincia. 
Organización provincial. Competencia das provincias. 
TEMA 4.-  Réxime de sesións e acordos dos órganos colexiados locais. 
TEMA 5.- Decreto  2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade. Integración transversal do principio de igualdade nas actuacións da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 
TEMA 6.- Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 
persoal: Principios de protección. Lei 3/1983,  de normalización lingüística de Galicia  
e Ordenanza do uso da lingua galega na Deputación da Coruña (BOP 186, do 
29/09/2017). Uso oficial do galego 
TEMA 7.- Real decreto 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público: persoal ao servizo das 
Administracións públicas. Dereitos e deberes. 
TEMA 8. Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas. Da actividade das administracións públicas: normas xerais 
de actuación; termos e prazos.  
TEMA 9.- Lei 39/2015.  Dos actos administrativos: requisitos dos actos 
administrativos, eficacia dos actos, nulidade e anulabilidade.  
TEMA 10.- Lei 39/2015. Das disposicións sobre o procedemento administrativo 
común: garantías do procedemento; iniciación do procedemento; ordenación do 
procedemento; instrución do procedemento; finalización do procedemento. 
TEMA 11.- Lei 39/2015. Da revisión dos actos na vía administrativa: revisión de oficio; 
recursos administrativos 
TEMA 12.- O orzamento das entidades locais: elaboración, aprobación e execución. 
 
PARTE ESPECÍFICA: 
Bloque 1: programación e organización do proceso mecanizado por control 
numérico. 
Tema 1  Tipos e técnicas de programación. 
Tema 2 Procedementos e preparación das máquinas en función das características 
do proceso que se vaia realizar. 
Tema 3  Programación de cotas, compensacións. 
Tema 4 Estrutura dos programas. 
Tema 5 Linguaxes de programación de control numérico. 
Tema 6 Programar e simular no computador. 
Tema 7 Mecanizado asistido por ordenador (CAM). 
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Bloque 2: preparación e mecanizado en máquinas de control numérico. 
Tema 1 Parámetros. 
Tema 2Valores e instrumentos de medición. 
Tema 3 Verificación e control. 
Tema 4 Útiles, ferramentas e parámetros. 
Tema 5 Manexo e uso de máquinas de control numérico. 
Tema 6 Uso de máquinas con manuais. 
Bloque 3: fabricación por abrasión. 
Tema 1 Mecanizado por rectificado plano. 
Tema 2 Mecanizado por rectificado cilíndrico. 
Tema 3 Parámetros empregados. 
Tema 4  Funcionamento das maquinas. 
Tema 5 Ferramentas, útiles e os soportes de fixación de pezas. 
Tema 6 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 7 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 8 Parámetros e documentación técnica. 
Tema 9 Verificación e control. 
Tema 10 Acabados. 
Bloque 4: fabricación por electroerosión. 
Tema 1 Mecanizado por electroerosión. 
Tema 2 Prepara máquinas, equipamentos, útiles e ferramentas. 
Tema 3 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 4 Parámetros e documentación técnica. 
Tema 5 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 6 Acabados superficiais. 
Tema 7 Verificación e control. 
Tema 8 Elaboración de eléctrodos. 
Bloque 5:  corte e conformado por fabricación. 
Tema 1 Funcionamento das maquinas. 
Tema 2 Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios. 
Tema  3 Montaxe e axuste de útiles. 
Tema  4 Regulación de parámetros do proceso. 
Tema  5 Trazado e marcaxe de pezas. 
Tema 6 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 7 Verificación e control. 
Tema 8 Defectos no procesado de chapas e perfís, e xeitos de os corrixir. 
Tema 9 Corte e conformado. operacións. 
Bloque 6:  operacións manuais por arranque de labra, tradeado, cepillado  e 
serraxe. 
Tema 1 Elaboración follas de proceso. 
Tema 2 Ferramentas. 
Tema 3 Trazado e marcaxe de pezas. 
Tema 4 Preparación de máquinas. 
Tema 5 Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios. 
Tema 6 Útiles de verificación e medición en función da medida ou do aspecto para 
comprobar. 
Tema 7 Formación da labra en materiais metálicos. 
Tema 8 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 9 Verificación e control. 
Tema 10 Valores e instrumentos de medición. 
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Bloque 7:  arranque de labra por torneamento. 
Tema 1 Operacións de torneado. 
Tema 2 Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios. 
Tema 3 Funcionamento dos tornos. 
Tema 4 Parámetros empregados. 
Tema 5 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 6 Verificación e control. 
Tema 7 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 8 Parámetros empregados. 
Tema 9 Elaboración follas de proceso. 
Tema 10 Mecanizado en tornos. 
Bloque 8:  arranque de labra por fresaxe. 
Tema 1 Mecanizado por fresado. 
Tema 2 Tallado de engranaxes. 
Tema 3 Operacións de fresado. 
Tema 4 Montaxe de pezas, ferramentas, útiles e accesorios. 
Tema 5 Funcionamento das fresadoras. 
Tema 6 Parámetros empregados. 
Tema 7 Manexo e uso de máquinas. 
Tema 8 Verificación e control. 
Tema 9 Valores e instrumentos de medición. 
Tema 10 Parámetros empregados. 
Tema 11 Elaboración follas de proceso. 
Tema 12 Mecanizado por tradeado. 
Bloque 9:  programación e coñecementos  de sistemas automatizados. 
Tema 1 Operacións auxiliares de automatización. 
Tema 2 Control de procesos e sistemas cableados e programables.  
Tema 3 Medios de manipulación, transporte e almacenamento. 
Tema 4 Simboloxía e elementos. 
Tema 5 Montaxe e desmontaxe con elementos adecuados dun sistema automatizado. 
Tema 6 Automatización pneumática, hidráulica, eléctrica, electrónica e 
electropneumohidráulica. 
Tema 7 Programación de PLC, robots e manipuladores. 
Tema 8 Sensórica. 
Bloque 10:  regulación e preparación de sistemas automatizados. 
Tema 1 Posta a punto de equipamentos, elementos de regulación, parámetros de 
control, procedementos para efectuar as medicións. 
Tema 2 Elementos de regulación: pneumáticos, hidráulicos e eléctricos. 
Tema 3 Ferramentas e útiles para a regulación dos elementos. 
Tema 4 Simboloxía e magnitudes. 
Tema 5 Regraxe e posta a punto calquera tipo de máquina automatizada. 
Tema 6 Realiza o mantemento dos sistemas automatizados en relación coa 
funcionalidade do sistema. Plan de mantemento. 
Tema 7 Riscos laborais e ambientais asociados á preparación de máquinas e 
protección ambiental na manipulación de sistemas automáticos. 
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8.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO 
SECTOR DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO POL-31, SITO NA PRAZA DA 
RABADEIRA DO CONCELLO DE  OLEIROS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 06.02.2018 e núm. de rexistro 3881 entrou no Rexistro Xeral desta Administración 
un escrito da concelleira delegada de Urbanismo do Concello de Oleiros, solicitando a 
emisión de informe sobre o asunto de referencia. 
 
A citada solicitude foi trasladada directamente ao Servizo de Vías e Obras, que emitiu 
informe en relación coa súa competencia, con data de entrada neste Servizo do 
01.03.2018. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no artigo 23 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, 
polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como nos art. 
2.2 e 189, conforme a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
patrimonio das Administracións Públicas; en relación co disposto no art. 96 da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no art. 226 do Decreto 143/2016, do 
22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei 2/2016. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses sectoriais desta Deputación, o 

Servizo de Vías e Obras emite informe favorable, suxeito ao cumprimento de 
determinadas condicións. 

 
3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 

considere necesario para estes efectos. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
SOBRE O PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO SECTOR DE SOLO URBANO NON 
CONSOLIDADO POL-31, SITO NA PRAZA DA RABADEIRA DE OLEIROS, 
propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o proxecto de 
urbanización do sector de solo urbano non consolidado POL-31, sito na praza da 
Rabadeira de Oleiros, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia 
Técnica a Municipios consta que: 
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1 A emisión do informe que se solicita está establecida no artigo 23 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 60 do Decreto 66/2016, do 26 de 
maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como 
nos art. 2.2 e 189, conforme a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación co disposto no 
art. 96 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no art. 226 do Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei 
2/2016. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses sectoriais desta Deputación, o 

Servizo de Vías e Obras emite informe favorable, suxeito ao cumprimento das 
seguintes condicións: 

 
En relación coa documentación recibida, este servizo informa que: 
 
A estrada provincial afectada no proxecto de urbanización presentado é a DP-5811 (Oleiros a 
Coruxo de Arriba). 
 
No proxecto de urbanización contémplase a dotación de firmes e pavimentos, a instalación de 
redes de servizos de saneamento, pluviais, abastecemento, iluminación pública, subministración 
de enerxía eléctrica, telecomunicacións e gas, así como a instalación de escavas, sinalización, 
etc.  
 
Non se aprecia inconveniente en informar favorablemente as obras solicitadas expostas na 
documentación presentada, a condición de que se cumpran as condicións que referimos a 
continuación: 
 
As canalizacións para as redes de servizos previstas, arquetas e pozos paralelas á estrada 
quedarán situadas fóra da calzada, situaranse preferentemente baixo a beirarrúa sempre que 
sexa posible, baixo aparcadoiro ou baixo beiravía respectivamente, cunha profundidade mínima 
de 80 cm medida dende a parte superior do macizo de protección e irán recubertas de formigón, 
en toda a súa lonxitude, cun espesor mínimo de 15 cm.  
 
No caso dos cruzamentos, poderíanse realizar ao descuberto sempre que o recheo da gabia se 
faga en capas de VINTE (20) centímetros, debidamente consolidadas, reforzando cunha laxa de 
15 cm de espesor de formigón en masa HM-20.  
 

De afectarse a plataforma da estrada, preferentemente tenderase a situar a condución baixo 

aparcadoiro ou baixo beiravía. A gabia realizarase de forma que non coincida coa zona de rodaxe 

dos vehículos que circulen polo carril afectado. Reporase o ancho total do aparcadoiro, beiravía e 

carril afectado. En cruces onde se afecte á calzada, a reposición alcanzará un ancho mínimo de 4 

metros e, en todo caso, un mínimo de 1 metro desde o bordo da gabia. 
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As conducións autorizadas non poderán prexudicar en forma ningunha o comportamento 

resistente e funcional do firme da estrada nin o bo funcionamento e desaugamento dos seus 

sistemas e elementos de drenaxe superficial e profundo. 

 

Haberá de presentarse, previamente á súa execución, solicitude de autorización segundo o 

previsto no artigo 48 da Lei de estradas onde deberá achegarse documentación que defina 

correcta e inequivocamente a actuación e, en particular, as condicións indicadas anteriormente. 

 
3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 

considere necesario para estes efectos. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable sobre o proxecto de urbanización do 
sector de solo urbano non consolidado POL-31, sito na praza da Rabadeira de 
Oleiros; suxeito ao cumprimento das condicións que figuran anteriormente 
expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo á Alcaldía do Concello de Oleiros." 
 
9.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DP0025, DE 
AXUDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA FINANCIAR PROXECTOS 
DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO EN 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 

"Vistos os informes do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro, sobre a proposta 
de aprobación das Bases específicas do “Programa de axudas a entidades sen fins de 
lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao 

desenvolvemento durante o exercicio 2018”, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 

1º.- Aprobar as bases específicas do “Programa de axudas a entidades sen fins de lucro 

para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento 

durante o exercicio 2018” cuxo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE AXUDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
COFINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DA AXUDA AO 
DESENVOLVEMENTO DURANTE O 2018 
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BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS XERAIS DAS 
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION, PUBLICADAS NO BOP NÚM. 
204, DE 26.10.2017 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf)  

Datos do programa 

Denominación: Programa de axudas a entidades sen fins de lucro 
para o cofinanciamento de proxectos de actividades 
no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o 
exercicio 2018 

Referencia: DP0025/2018 

Aplicación orzamentaria: 0520/23131/481 

Importe total do crédito consignado: 110.000,00 € 

Importe máximo do orzamento de 
gastos: 

25.000,00 € 

Importe máximo da subvención a 
conceder: 

20.000,00 € 

Importe mínimo da subvención a 
conceder: 

5.000,00 € 

Coeficiente de financiamento Entre o 20 e o 80 % do orzamento de gastos 

Base 3.- Obxecto 

Obxecto específico do programa 

1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por 

parte da Excma. Deputación da Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para 

financiar gastos correntes en proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación 

internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento, 

comercio xusto, …) que se realicen en 2018 por parte de entidades sen ánimo de lucro 

que teñan a consideración de beneficiarias de conformidade co establecido nas 

presentes bases. 

2. Os proxectos deberán  contemplar no seu deseño e execución as prioridades transversais 
definidas no III Plan Director de Cooperación Galega 2014-2017, relativas á loita contra a 
pobreza, a equidade de xénero, a defensa da sustentabilidade ambiental, o respecto polos 
dereitos humanos e a defensa da interculturalidade, e as seguintes outras prioridades: 

 PRIORIDADES XEOGRÁFICAS.- Considéranse áreas xeográficas prioritarias:  

a)  América Latina e Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua e República Dominicana; 

b)  África: Cabo Verde e Mozambique; 

c)  Oriente Próximo: Territorios Palestinos; 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf
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d)  Os países considerados como países menos adiantados (PMA) terán, así mesmo, a 
consideración de países prioritarios por ser países que precisan dunha especial atención 
por parte de toda a comunidade internacional, como poden ser Malí, Níxer, Senegal, …. 

e)  Terán, así mesmo, a consideración de países prioritarios aqueles países onde a 
cooperación galega xerase capacidades na atención a poboacións refuxiadas e 
desprazadas e aquelas afectadas por conflitos actuais, esquecidos ou crises 
humanitarias como son: Poboación Saharahuí, Territorios palestinos e Haití 

f) Aquelas nas que a cooperación galega, e particularmente as entidades beneficiarias, 
teñan demostrada ampla experiencia de traballo, como poden ser Guinea Bissau e India; 

 PRIORIDADES SECTORIAIS. Serán consideradas prioridades sectoriais as seguintes: 

a)  Necesidades sociais básicas: Fortalecemento dos sistemas de saúde básica, a través 
da atención primaria, nutrición, saúde reprodutiva e materno-infantil, educación para a 
saúde, etc., mellora dos sistemas educativos, que inclúe educación básica e 
alfabetización de adultos. 

b)  Protección das persoas máis vulnerables: infancia e mocidade, en especial, as 
actuacións destinadas á erradicación de calquera tipo de explotación infantil. Refuxiados 
e desprazados, potenciando as actuacións encamiñadas a paliar a situación pola que 
atravesan as persoas afectadas polos conflitos civís e a inestabilidade política. 
Poboacións indíxenas, promovendo o seu propio desenvolvemento social, económico e 
cultural, mantendo as súas propias identidades culturais. Mulleres, a fin de fomentar o 
empoderamento destas potenciando a participación das destinatarias no deseño, 
execución e avaliación dos proxectos. 

c)  Mellora das condicións económicas e xeración de ingresos dos colectivos máis 
desfavorecidos: Desenvolvemento de programas de cooperativismo, así como o 
fortalecemento do sistema de microcréditos; impulso do comercio xusto, etc. Formación 
dos traballadores e difusión dos dereitos laborais. 

d)  Protección e respecto dos dereitos humanos, fortalecemento institucional, fomento de 
valores humanos, democráticos e igualdade de oportunidades. 

e)  Desenvolvemento das Institucións democráticas para a solución de conflitos e cultura 
de paz. 

f)  Protección e mellora da calidade do medio ambiente, conservación racional e 
utilización renovable e sustentable da biodiversidade, desenvolvemento da investigación 
científica e tecnolóxica e fomento de recursos enerxéticos que eviten a deterioración do 
medio ambiente. 

 OUTROS CRITERIOS PRIORITARIOS: 

a)  Aqueles proxectos que formen parte dun Plan Integral de Desenvolvemento máis 
amplo e a máis longo prazo. 

b)  Que requiran unha participación estreita e directa dos beneficiarios últimos da súa 
execución e que persigan o desenvolvemento integral da área xeográfica onde se 
materialice o proxecto, en especial dos sectores máis desfavorecidos da poboación, 
contribuíndo con iso ao desenvolvemento e á diminución da inxustiza social. O proxecto 
debe redundar na ampliación de capacidades das persoas beneficiarias, e non ser en 
ningún caso discriminatorio por razón de cultura, raza, xénero, relixión ou orixe. Ademais 
debe fomentar a igualdade entre homes e mulleres e respectar a protección do medio. 

c)  Que os proxectos de cooperación internacional se promovan en colaboración cos 
grupos ou asociacións locais (contrapartes e socios locais, nunca con persoas físicas) 
que ofrezan garantías suficientes de que os obxectivos establecidos vanse a alcanzar e 
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que  participen responsablemente na súa execución material e na xestión dos recursos, 
constando expresamente o seu compromiso no proxecto. No caso de participación de 
organismos gobernamentais, as accións desenvolvidas non poden substituír os deberes 
do poder públicos na prestación de servizos públicos, senón ao contrario, o proxecto 
debe aliñarse coas estratexias públicas e obxectivos  de desenvolvemento do país socio, 
co fin de garantir a súa adecuación e sustentabilidade. 

d)  Proxectos presentados por Agrupacións de ONGD. 

e)  Aquelas accións que sexan complementarias de proxectos emprendidos en zonas 
onde se desenvolveron con éxito proxectos financiados pola Deputación da Coruña. 

f)  Aqueles proxectos que incorporen o enfoque de xénero, en todo o ciclo do proxecto. 

g)  Aqueles proxectos en cuxa elaboración, execución ou avaliación participen persoas 
residentes na Provincia da Coruña. 

3. Considéranse gastos subvencionables os seguintes: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE 
(*) 

600 Bens destinados á actividade 
601 Materias primas (medicamentos, material sanitario de consumo, …) 
602 Outros aprovisionamentos (alimentos, material escolar e outros) 
621 Alugueiros e canons 
623 Servizos de profesionais independentes 
625 Primas de seguros 
627 Publicidade e propaganda 
640 Soldos e salarios 
642 Seguridade Social a cargo da entidade 
650 Axudas monetarias de cooperación internacional 
651 Axudas non monetarias de cooperación internacional 
654 Desprazamentos 

669 
Outros gastos financeiros (formalización e mantemento de fianzas, avais ou 
outras formas de garantía ou financiamento) 

(*).- Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de 
Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos. 

4. Ao respecto dos gastos de formalización e mantemento de fianzas, avais ou outras formas 
de garantía ou financiamento só serán subvencionables os comprendidos entre a data de 
publicación no BOP da convocatoria e a data de presentación da conta xustificativa. 

Base 4.- Exclusións 

Exclusións do programa 

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases xerais, non serán obxecto de 
subvención neste programa as seguintes actividades: 
 

Os gastos que non se correspondan coa execución do proxecto de actividade obxecto da 
convocatoria 
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Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos do programa 

1. Poderán acceder á condición de beneficiario as entidades privadas sen ánimo de 
lucro validamente constituídas, cunha antigüidade mínima de 3 anos antes da data de 
finalización do prazo de solicitude, valorándose de modo especial a aquelas que, 
segundo os seus propios estatutos, teñan entre os seus fins a realización de 
proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda 
humanitaria e de emerxencia, sensibilización, educación para o desenvolvemento, 
comercio xusto, …) e estean inscritas no rexistro galego específico para este tipo de 
entidades. 

2. Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, que deberán estar cumpridos 
antes da data de finalización do prazo de solicitude, ademais dos previstos nas bases 
reguladoras xerais (BOP 204, de 26.10.2017) e na Lei Xeral de Subvencións, os seguintes: 

a) Ter domicilio social na Provincia da Coruña. 

b) Tamén poderán participar as entidades que non cumprindo este requisito, 
teñan delegación ou representación permanente na provincia da Coruña. 

c) En todo caso, as entidades solicitantes deberán dispor dunha infraestrutura 
mínima que garanta o desenvolvemento do proxecto para o que se solicita a 
subvención. 

d) Poderán participar aquelas entidades que non cumprindo os requisitos 
anteriores, promovan proxectos de actividades que se desenvolvan dentro da 
provincia da Coruña. 

3. Os proxectos deberán de demostrar con claridade a súa viabilidade mediante a análise do 
seus antecedentes e contexto social, económico e cultural, obxectivos e resultados a acadar, 
detalle de actividades a realizar, metodoloxía, pertinencia e coherencia das solucións 
propostas. 

4. En proxectos de cooperación internacional, as entidades beneficiarias deberán 
asegurar a capacidade, implicación e implantación das súas contrapartes ou socios 
locais, así como a implicación da propia comunidade no proxecto a través da 
intervención da contraparte. 

5. Os beneficiarios destas subvencións tamén o poderán ser doutras que poida 
conceder a Deputación da Coruña no ámbito das competencias da Comisión de 
Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero, sempre que se trate 
de actividades distintas ás deste programa de subvencións. 

Base 6.- Obrigas das entidades 

Obrigas das entidades beneficiarias 

Ademais das expresadas nas bases reguladoras xerais (BOP 204, do 26.10.2017), as 
entidades beneficiarias terán as seguintes obrigas: 

Non subcontratar os proxectos ou actividades obxecto de subvención. Para estes efectos, non 
se considerará subcontrato as actuacións realizadas a través do socio ou contraparte local 
debidamente identificado no documento de formulación do proxecto. 
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Base 7.- Solicitudes 

7.1 Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes (de xeito telemático) determinarase no anuncio de 
publicación do extracto da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do 
Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 

7.2.- Documentación 

As entidades solicitantes que concorran á convocatoria de subvencións deberán 

achegar a documentación que se indica nas bases xerais (BOP 204, de 26.10.2017)  e 

a seguinte: 

1. Formulario de solicitude segundo o modelo normalizado (anexo I) facilitado a 
través da plataforma SUBTEL, accesible desde a web da Deputación 
https://sede.dacoruna.gal/. 

2. PROXECTO da actividade, que deberá incluír os seguintes apartados: 

a) Identificación e formulación precisas, con obxectivos claros e adaptados á 
realidade actual. 

b) País beneficiario e localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.) 

c) Estudo de viabilidade/sostenibilidade do proxecto (análise de contexto, políticas 
de apoio, aspectos Institucionais, aspectos socio-culturais, enfoque de xénero, 
factores tecnolóxicos, factores medio-ambientais, factores económico-financeiros, 
xestión posterior ao remate do proxecto, etc.).  

d) Identificación do socio ou contraparte local (denominación, localización, 
memoria de actividades, administradores, responsables do proxecto, etc). 

e) Distribución de responsabilidades e funcións entre a beneficiaria e o socio ou 
contraparte local. 

f) Obxectivos xerais e específicos da intervención 

g) Indicadores obxectivamente verificables do cumprimento dos obxectivos, 
actividades previstas e resultados esperados. 

h) Cronograma de actividades. Tendo en conta que o período de execución do proxecto 
terá que encadrarse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 
2018. 

i) Identificación exacta e pormenorizada das fontes de financiamento 
complementarias á solicitada á Deputación da Coruña. 

j) Identificación e grado de implicación dos beneficiarios finais, criterios de 
selección destes e grado de participación local na elaboración e execución do 
proxecto. 

k) Memoria económica do proxecto, que deberá adaptarse aos conceptos de 
gastos contidos no apartado 3 da base 3 sinalado anteriormente. 

l) Orzamento detallado, facendo mención ao custe total do proxecto, en moeda 
local e en euros. 

https://sede.dicoruna.es/
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m) Relación de persoal laboral e voluntario da entidade solicitante que participará 
na execución do proxecto e datos identificativos do citado persoal: nome, DNI e 
posto ou función na organización.  

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios de baremación do programa 

CRITERIO PTOS 

RELATIVOS Á 
ENTIDADE 
SOLICITANTE  

Sede social (5) ou delegación (3,5) na provincia da Coruña ou fora dela 
(2) 

5 

Entidade inscrita no Rexistro Galego de Ongd  5 
Anos de experiencia no sector (3-5 anos: 2; 6-8: 3; 9 ou máis: 4) 4 
Capacidade de xestión na provincia (1-2 empregados: 2; 3-4: 3; 5 ou 
máis: 4) 

4 

Número de socios ou colaboradores na provincia (25-30: 2; 31-50: 3; 51 
ou máis: 4)  

4 

Anos de experiencia do socio local (3-5 anos: 2; 6-8: 3; 9 ou máis: 4) 4 
Participación en plataformas, foros e redes pola beneficiaria (2) e 
contraparte (2) 

4 

RELATIVOS 
AO 
PROXECTO 

Viabilidade (puntuación máxima): contexto (1), pertinencia (1), obxectivos 
(1), descrición das actividades (1) e coherencia (1) 

 5 

Beneficiarios directos (ata 50: 5;  51 ou máis: 6) 6 
Beneficiarios indirectos (ata 100: 3;  101 ou máis: 4) 4 
Prioridades xeográficas base 3:   a): 8;   b): 7;   c): 6;   resto: 5 8 
Prioridades sectoriais base 3:   a): 3;  b): 3;  c): 1;  d): 1;  e): 1;  f): 1  10 
Outros criterios base 3:  a): 2;  b): 2;  c): 2;  d): 1;  e): 1;  f): 2;  g): 2  12 
Proxecto de axuda humanitaria  12 
Financiamento propia ( ata o 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; máis do 30 %: 5)  5 
Contribucións locais (ata o 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; máis do 30 %: 5 5 
Emprego da lingua galega na redacción do proxecto 3 

O importe da subvención estará comprendido entre os límites establecidos na convocatoria 
(de 5.000 a 20.000 €), priorizando as solicitudes con maior puntuación, entre as que obteñan 
un mínimo de 25 puntos na valoración do proxecto, sempre que este acade unha valoración 
positiva na análise de viabilidade. 

O importe concreto virá determinado polos puntos obtidos, que se corresponderán cunha 
porcentaxe sobre o importe solicitado, nunha escala que vai desde un mínimo de 30 puntos, 
ao que lle correspondería un 20 % da cantidade solicitada, ata 80 puntos, a partir do cal se lle 
asignaría o 100 %. 

8.5.- Prazo de resolución 

De acordo co previsto no art. 25.4 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións, o prazo máxima para 
resolver o notificar a resolución definitiva será de seis meses desde a data de publicación da 
convocatoria no BOP 
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Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.1.- Prazo de xustificación 

De acordo co previsto no apartado 9.1 das bases reguladoras xerais, establécese como prazo 
de xustificación o 30.06.2019, prorrogable a petición da entidade beneficiaria ate o 30.09.2019. 

9.2.- Consideracións xerais sobre o pagamento 

1. As entidades beneficiarias poderán solicitar a realización dun primeiro pagamento, por 
importe equivalente ao 80 % da subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, 
tendo en conta as seguintes previsións: 

a) Non se tramitarán pagamentos anticipados por importe inferior a 6.000 €. 

b) Se requirirá a previa constitución de fianza, aval ou outra forma de garantía polo 
importe total da cantidade anticipada máis un 20 por 100 en concepto de posibles xuros 
moratorios. 

c) Non será posible expedir un pagamento 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 houbera 
presentado a xustificación correspondente. 

d) A entidade beneficiaria poderá solicitar o pagamento anticipado acreditando a apertura 
dunha conta bancaria co título “Fondos para atender o proxecto .....”, con cargo á que 
deberán efectuarse todos os cobros  pagamentos que correspondan á actividade 
subvencionada. Un extracto dos movementos da conta deberá remitirse á Deputación 
Provincial xunto coa xustificación documental da aplicación dos fondos provinciais á 
finalidade prevista. 

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta ao 
euro, a Sección de Desenvolvemento Territorial, Cooperación e Medio Ambiente determinará 
o tipo de cambio aplicable, tendo en conta a documentación presentada e os criterios 
contables xeralmente admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en 
moeda euro. 

9.3.- Documentación xustificativa 

O contido da documentación xustificativa a presentar polas entidades beneficiarias é a 
seguinte:  

1. Memoria técnica da realización do proxecto subvencionado, subscrita polo representante 
da entidade beneficiaria, que describirá as actividades realizadas, resultados obtidos e o 
grao de cumprimento dos obxectivos propostos, acompañada das fontes de verificación que 
procedan.  

2. Reportaxe fotográfica das actividades realizadas. 

3. Acreditación da difusión dada á colaboración financeira da Deputación provincial da 
Coruña a través de calquera medio que permita deixar constancia diso. 
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4. Certificación de que foi cumprida a finalidade para a cal se outorgou a subvención 
conforme o orzamento e proxecto presentado. 

5. Memoria económica, consistente nunha certificación que conterá unha relación ordenada, 
detallada e clasificada dos gastos realizados, agrupados por financiadores, se fora o caso, 
acompañando os xustificantes do tipo de cambio aplicado cando se trate de gastos cuxos 
documentos xustificativos se expresen en moeda distinta ao euro. 

6. Declaración subscrita polo representante da entidade beneficiaria, relativa ao importe, 
procedencia e aplicación das subvencións e axudas obtidas, públicas ou privadas, coas que 
se financiaron as actividades obxecto do proxecto 

7. Tanto a declaración como a memoria económica antes citadas poderán ser substituídas 
pola certificación dun auditor de contas, na forma prevista no apartado 2º da Base 56 do 
Orzamento 2018 (dispoñible no portal provincial de transparencia) e na Resolución de 11 de 
marzo de 2011, da Presidencia da AECID, pola que se aproban as normas de seguimento e 
xustificación das subvencións de convocatoria aberta e permanente para actividades de 
cooperación ao desenvolvemento (BOE núm. 80, de 4 de abril de 2011), cuxas normas serán 
de directa aplicación en todo o relativo á xustificación do proxecto. 

 

 9.5 Reintegro de subvencións anticipadas 

1. No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións 
de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas nos termos 
contemplados nestas Bases, ou cando se acrediten estas circunstancias ou se poña 
de manifesto o incumprimento dos deberes do beneficiario durante proceso de 
control financeiro posterior ao pago, a Deputación provincial esixiralles ás persoas 
físicas ou xurídicas beneficiarias, o reintegro das cantidades correspondentes xunto 
cos intereses de demora correspondentes, de acordo co procedemento establecido. 
2. De acordo co previsto no art. 90 do Real decreto 887/2006, polo que se aproba o 
regulamento da Lei xeral de subvencións, a entidade beneficiaria poderá efectuar o 
reintegro dos importes que procedan segundo o procedemento previsto na 
Resolución da Presidencia da Deputación núm. 6007/2011, de 1 de abril. 
3. Se a entidade beneficiaria non efectuase o ingreso do importe a reintegrar no prazo 
establecido para o efecto, autorízase expresamente á Deputación para que poida efectuar a 
compensación con calquera débito a favor do beneficiario da subvención. 

2º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado anterior." 

 
10.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DP0026, DE 
AXUDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA FINANCIAR PROXECTOS 
DE INVESTIMENTOS NO ÁMBITO DA AXUDA AO DESENVOLVEMENTO EN 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 

“Vistos os informes do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro, sobre a proposta 
de aprobación das Bases específicas do “Programa de axudas a entidades sen fins de 
lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao 

desenvolvemento durante o exercicio 2018”, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 
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1º.- Aprobar as bases específicas do “Programa de axudas a entidades sen fins de lucro 
para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao 

desenvolvemento durante o exercicio 2018” cuxo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE AXUDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
COFINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIMENTOS NO ÁMBITO DA AXUDA AO 
DESENVOLVEMENTO DURANTE O 2018 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS XERAIS DAS 
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION, PUBLICADAS NO BOP NÚM. 
204, DE 26.10.2016 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf) 

Datos do programa 

Denominación: Programa de axudas a entidades sen fins de 
lucro para o cofinanciamento de proxectos de 
investimentos no ámbito da axuda ao 
desenvolvemento durante o exercicio 2018 

Referencia: DP0026/2018 

Aplicación orzamentaria: 0520/23131/781 

Importe total do crédito consignado: 110.000,00 € 

Importe máximo do orzamento de gastos: 40.000,00 € 

Importe máximo da subvención a conceder: 32.000,00 € 

Importe mínimo da subvención a conceder: 8.000,00 € 

Coeficiente de financiamento Entre o 20 e o 80 % do orzamento de gastos 

Base 3.- Obxecto 

Obxecto específico do programa 
 

1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por 
parte da Excma. Deputación da Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para 
financiar investimentos en proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación 
internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento, 
comercio xusto, .…) que se realicen en 2018 por parte de entidades sen ánimo de 
lucro que teñan a consideración de beneficiarias de conformidade co establecido nas 
presentes bases. 

2. Os proxectos deberán  contemplar no seu deseño e execución as prioridades transversais 
definidas no III Plan Director de Cooperación Galega 2014-2017, relativas á loita contra a 
pobreza, a equidade de xénero, a defensa da sustentabilidade ambiental, o respecto polos 
dereitos humanos e a defensa da interculturalidade, e as seguintes outras prioridades: 

 PRIORIDADES XEOGRÁFICAS.- Considéranse áreas xeográficas prioritarias:  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf
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a) América Latina e Caribe: Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua e República Dominicana; 

b)  África: Cabo Verde e Mozambique; 

c)  Oriente Próximo: Territorios Palestinos; 

d)  Os países considerados como países menos adiantados (PMA) terán, así mesmo, a 
consideración de países prioritarios por ser países que precisan dunha especial atención 
por parte de toda a comunidade internacional, como poden ser Malí, Níxer, Senegal, …. 

e)  Terán, así mesmo, a consideración de países prioritarios aqueles países onde a 
cooperación galega xerase capacidades na atención a poboacións refuxiadas e 
desprazadas e aquelas afectadas por conflitos actuais, esquecidos ou crises 
humanitarias como son: Poboación Saharauí, Territorios palestinos e Haití 

f) Aquelas nas que a cooperación galega, e particularmente as entidades beneficiarias, 
teñan demostrada ampla experiencia de traballo, como poden ser Guinea Bissau e India. 

 PRIORIDADES SECTORIAIS. Consideraranse prioridades sectoriais as seguintes: 

a) Necesidades sociais básicas: Fortalecemento dos sistemas de saúde básica, a través 
da atención primaria, nutrición, saúde reprodutiva e materno-infantil, educación para 
a saúde, etc., mellora dos sistemas educativos, que inclúe educación básica e 
alfabetización de adultos. 

b)  Protección das persoas máis vulnerables: infancia e mocidade, en especial, as 
actuacións destinadas á erradicación de calquera tipo de explotación infantil. Refuxiados 
e desprazados, potenciando as actuacións encamiñadas a paliar a situación pola que 
atravesan as persoas afectadas polos conflitos civís e a inestabilidade política. 
Poboacións indíxenas, promovendo o seu propio desenvolvemento social, económico e 
cultural, mantendo as súas propias identidades culturais. Mulleres, a fin de fomentar o 
empoderamento destas potenciando a participación das destinatarias no deseño, 
execución e avaliación dos proxectos. 

c)  Mellora das condicións económicas e xeración de ingresos dos colectivos máis 
desfavorecidos: Desenvolvemento de programas de cooperativismo, así como o 
fortalecemento do sistema de microcréditos; impulso do comercio xusto, etc. Formación 
dos traballadores e difusión dos dereitos laborais. 

d)  Protección e respecto dos dereitos humanos, fortalecemento institucional, fomento de 
valores humanos, democráticos e igualdade de oportunidades. 

e)  Desenvolvemento das Institucións democráticas para a solución de conflitos e cultura 
de paz. 

f)  Protección e mellora da calidade do medio ambiente, conservación racional e 
utilización renovable e sustentable da biodiversidade, desenvolvemento da investigación 
científica e tecnolóxica e fomento de recursos enerxéticos que eviten a deterioración do 
medio ambiente. 

 OUTROS CRITERIOS PRIORITARIOS: 

a)  Aqueles proxectos que formen parte dun Plan Integral de Desenvolvemento máis 
amplo e a máis longo prazo. 

b)  Que requiran unha participación estreita e directa dos beneficiarios últimos da súa 
execución e que persigan o desenvolvemento integral da área xeográfica onde se 
materialice o proxecto, en especial dos sectores máis desfavorecidos da poboación, 
contribuíndo con iso ao desenvolvemento e á diminución da inxustiza social. O proxecto 
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debe redundar na ampliación de capacidades das persoas beneficiarias, e non ser en 
ningún caso discriminatorio por razón de cultura, raza, xénero, relixión ou orixe. Ademais 
debe fomentar a igualdade entre homes e mulleres e respectar a protección do medio. 

c)  Que os proxectos de cooperación internacional se promovan en colaboración cos 
grupos ou asociacións locais (contrapartes e socios locais, nunca con persoas físicas) 
que ofrezan garantías suficientes de que os obxectivos establecidos vanse a alcanzar e 
que  participen responsablemente na súa execución material e na xestión dos recursos, 
constando expresamente o seu compromiso no proxecto. No caso de participación de 
organismos gobernamentais, as accións desenvolvidas non poden substituír os deberes 
do poder públicos na prestación de servizos públicos, senón ao contrario, o proxecto 
debe aliñarse coas estratexias públicas e obxectivos  de desenvolvemento do país socio, 
co fin de garantir a súa adecuación e sustentabilidade. 

d)  Proxectos presentados por Agrupacións de ONGD. 

e)  Aquelas accións que sexan complementarias de proxectos emprendidos en zonas 
onde se desenvolveron con éxito proxectos financiados pola Deputación da Coruña. 

f)  Aqueles proxectos que incorporen o enfoque de xénero, en todo o ciclo do proxecto. 

g) Aqueles proxectos en cuxa elaboración, execución ou avaliación participen persoas 
residentes na Provincia da Coruña. 

3. Considéranse gastos subvencionables os seguintes: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE 
(*) 

206 Aplicacións informáticas 
211 Construcións 
213 Maquinaria  
214 Útiles 
216 Mobiliario 
217 Equipos para procesos de información 
218 Elementos de transporte 
640 Soldos e salarios - Ver punto 4 
642 Seguridade Social a cargo da entidade - Ver punto 4 
654 Desprazamentos - Ver punto 4 

669 
Outros gastos financeiros (formalización e mantemento de fianzas, avais ou 
outras formas de garantía ou financiamento) – Ver punto 5 

(*).- Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de 
Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos. 

4. Cando os investimentos subvencionados se realicen en terceiros países, admitiranse como 
gastos subvencionables os xerados polo persoal da entidade beneficiaria española (na sede 
ou expatriado), polo tempo dedicado ao proxecto, así como os derivados do seu 
desprazamento dende España ao terreo que fora necesario, sempre que en conxunto non 
excedan do 10 % do orzamento. 

5. Ao respecto dos gastos de formalización e mantemento de fianza, avais ou outras formas de 
garantía ou financiamento, só serán subvencionables os comprendidos entre a data de 
publicación no BOP da convocatoria e a data de presentación da conta xustificativa. 
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Base 4.- Exclusións 

Exclusións do programa 

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases xerais, non serán obxecto de 
subvención neste programa os seguintes: 
 

Os gastos que non se correspondan coa execución do proxecto de investimento obxecto da 
convocatoria 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos do programa 
 

1. Poderán acceder á condición de beneficiario as entidades privadas sen ánimo de 
lucro validamente constituídas, cunha antigüidade mínima de 3 anos antes da data de 
finalización do prazo de solicitude, valorándose de modo especial a aquelas que, 
segundo os seus propios estatutos, teñan entre os seus fins a realización de 
proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda 
humanitaria e de emerxencia, sensibilización, educación para o desenvolvemento, 
comercio xusto, …) e estean inscritas no rexistro galego específico para este tipo de 
entidades. 

2. Así mesmo, son requisitos esixibles aos beneficiarios, que deberán estar cumpridos 
antes da data de finalización do prazo de solicitude, ademais dos previstos nas bases 

reguladoras xerais (BOP 204, de 26.10.2017) e na Lei Xeral de Subvencións, os seguintes: 

a) Ter domicilio social na Provincia da Coruña. 

b) Tamén poderán participar as entidades que non cumpran o requisito anterior, 
pero teñan delegación ou representación permanente na provincia da Coruña. 

c) En todo caso, as entidades solicitantes deberán dispoñer dunha infraestrutura 
mínima que garanta o desenvolvemento do proxecto para o que se solicita a 
subvención. 

3. Os proxectos deberán de demostrar con claridade a súa viabilidade mediante a análise do 
seus antecedentes e contexto social, económico e cultural, obxectivos e resultados a acadar, 
detalle de actividades a realizar, metodoloxía, pertinencia e coherencia das solucións 
propostas. 

4. En proxectos de cooperación internacional, as entidades beneficiarias deberán 
asegurar a capacidade, implicación e implantación das súas contrapartes ou socios 
locais, así como a implicación da propia comunidade no proxecto a través da 
intervención da contraparte. 

5. Os beneficiarios destas subvencións tamén o poderán ser doutras que poida 
conceder a Deputación da Coruña no ámbito das competencias da Comisión de 
Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero, sempre que se trate 
de actividades distintas ás deste programa de subvencións. 
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Base 6.- Obrigas das entidades 

Obrigas das entidades beneficiarias 

Ademais das expresadas nas bases reguladoras xerais (BOP 204, do 26.10.2017), as 
entidades solicitantes terán as seguintes obrigas: 

Non subcontratar os proxectos ou actividades obxecto de subvención. Para estes efectos, non 
se considerará subcontrato as actuacións realizadas a través do socio ou contraparte local 
debidamente identificado no documento de formulación do proxecto. 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Prazo de presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes (de xeito telemático) determinarase no anuncio de 
publicación do extracto da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do 
Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 

7.2.- Documentación 

As entidades solicitantes que concorran á convocatoria de subvencións deberán 

achegar a documentación que se indica no punto 7 das bases xerais (BOP 204, do 

26.10.2017) e a seguinte: 

1. Formulario de solicitude segundo modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través 
da plataforma SUBTEL, accesible desde a web da Deputación 
https://sede.dacoruna.gal/ 

2.  PROXECTO da actividade, que deberá incluír os seguintes apartados: 

a) Identificación e formulación precisas, con obxectivos claros e adaptados á 
realidade actual. 

b) País beneficiario e localización (planos, mapas, vías de acceso, etc.) 

c) Estudo de viabilidade/sostibilidade do proxecto (análise de contexto, políticas 
de apoio, aspectos Institucionais, aspectos socio-culturais, enfoque de xénero, 
factores tecnolóxicos, factores medio-ambientais, factores económicos-
financeiros, xestión posterior ao remate do proxecto, etc.). 

d) Identificación do socio ou contraparte local (denominación, localización, 
memoria de actividades, administradores, responsables do proxecto, etc). 

e) Distribución de responsabilidades e funcións entre a beneficiaria e o socio ou 
contraparte local. 

f) No caso de obras, proxecto técnico ou memoria valorada, con planos de 
conxunto e de detalle que sexan precisos, así como dispoñibilidade de terreos ou 
inmobles e compromiso de obtención de licenzas e permisos necesarios. 

g) Obxectivos xerais e específicos da intervención. 

h) Indicadores obxectivamente verificables do cumprimento dos obxectivos, 
actividades previstas e resultados esperados. 

https://sede.dicoruna.es/
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i) Cronograma de actividades/investimentos. Tendo en conta que o período de execución 
do proxecto, terá que encadrarse no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2018. 

j) Identificación exacta e pormenorizada das fontes de financiamento 
complementarias á solicitada á Deputación da Coruña. 

k) Identificación e grado de implicación dos beneficiarios finais, criterios de 
selección destes e grado de participación local na elaboración e execución do 
proxecto. 

l) Memoria económica do proxecto, que deberá adaptarse aos conceptos de 
gastos contidos no apartado 3 da base 3 sinalado anteriormente. 

m) Orzamento detallado, facendo mención ao custe total do proxecto, en moeda 
local e en euros. Cando os investimentos subvencionados se realicen en terceiros 
países, admitiranse como gastos subvencionables os xerados polo persoal da entidade 
beneficiaria española (na sede ou expatriado), polo tempo dedicado ao proxecto, así 
como os derivados do seu desprazamento ao terreo que fora necesario, sempre que en 
conxunto non excedan do 10 % do orzamento 

n) Relación de persoal laboral e voluntario da entidade solicitante que participará na 
execución do proxecto e datos identificativos do citado persoal: nome, DNI e posto ou 
función na organización. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios de baremación do programa 

CRITERIO PNTOS 

RELATIVOS Á 
ENTIDADE 
SOLICITANTE  

Sede social (5) ou delegación (3,5) na provincia da Coruña ou fora dela 
(2) 

5 

Entidade inscrita no Rexistro Galego de Ongd  5 
Anos de experiencia no sector (3-5 anos: 2; 6-8: 3; 9 ou máis: 4) 4 
Capacidade de xestión na provincia (1-2 empregados: 2; 3-4: 3; 5 ou 
máis: 4) 

4 

Número de socios ou colaboradores na provincia (25-30: 2; 31-50: 3; 51 
ou máis: 4)  

4 

Anos de experiencia do socio local (3-5 anos: 2; 6-8: 3; 9 ou máis: 4) 4 
Participación en plataformas, foros e redes pola beneficiaria (2) e 
contraparte (2) 

4 

RELATIVOS 
AO 
PROXECTO 

Viabilidade (puntuación máxima): contexto (1), pertinencia (1), obxectivos 
(1), descrición das actividades (1) e coherencia (1) 

 5 

Beneficiarios directos (ata 50: 5;  51 ou máis: 6) 6 
Beneficiarios indirectos (ata 100: 3;  101 ou máis: 4) 4 
Prioridades xeográficas base 3:   a): 8;   b): 7;   c): 6;   resto: 5 8 
Prioridades sectoriais base 3:   a): 3;  b): 3;  c): 1;  d): 1;  e): 1;  f): 1  10 
Outros criterios base 3:  a): 2;  b): 2;  c): 2;  d): 1;  e): 1;  f): 2;  g): 2  12 
Proxecto de axuda humanitaria  12 
Financiamento  propio ( ata o 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; máis do 30 %: 5)  5 
Contribucións locais (ata o 10 %: 3; 10,1-30 %: 4; máis do 30 %: 5 5 
Emprego da lingua galega na redacción do proxecto 3 

O importe da subvención deberá estar comprendido entre os límites establecidos na 
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convocatoria (de 8.000 a 32.000 €), priorizando as solicitudes con maior puntuación, entre as 
que obteñan un mínimo de 25 puntos na valoración do proxecto, sempre que este acade unha 
valoración positiva na análise de viabilidade. 

O importe concreto virá determinado polos puntos obtidos, que se corresponderán cunha 
porcentaxe sobre o importe solicitado, nunha escala que vai desde un mínimo de 30 puntos, 
ao que lle correspondería un 20 % da cantidade solicitada, ata 80 puntos, a partir do cal se lle 
asignaría o 100 %. 

8.5.- Prazo de resolución 

De acordo co previsto no art. 25.4 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións, o prazo máxima para 
resolver o notificar a resolución definitiva será de seis meses desde a data de publicación da 
convocatoria no BOP 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.1.- Prazo de xustificación 

De acordo co previsto no apartado 9.1 das bases reguladoras xerais, establécese como prazo 
de xustificación o 30.06.2019, prorrogable a petición da entidade beneficiaria ate o 30.09.2019. 

9.2.- Consideracións xerais sobre o pagamento 

1. As entidades beneficiarias poderán solicitar a realización dun primeiro pagamento, por 
importe equivalente ao 80% da subvención concedida, con carácter de anticipo prepagable, 
tendo en conta as seguintes previsións: 

a) Non se tramitarán pagamentos anticipados por importe inferior a 6.000 €. 

b) Se requirirá a previa constitución de fianza, aval ou outra forma de garantía polo 
importe total da cantidade anticipada máis un 20 por 100 en concepto de posibles xuros 
moratorios. 

c) Non será posible expedir un pagamento 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 houbera 
presentado a xustificación correspondente. 

d) A entidade beneficiaria poderá solicitar o pagamento anticipado acreditando a apertura 
dunha conta bancaria co título “Fondos para atender o proxecto .....”, con cargo á que 
deberán efectuarse todos os cobros  pagamentos que correspondan á actividade 
subvencionada. Un extracto dos movementos da conta deberá remitirse á Deputación 
Provincial xunto coa xustificación documental da aplicación dos fondos provinciais á 
finalidade prevista. 

2. Para os efectos de cuantificar o gasto subvencionable xustificado en moeda distinta ao 
euro, a Sección de Desenvolvemento Territorial, Cooperación e Medio Ambiente determinará 
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o tipo de cambio aplicable, tendo en conta a documentación presentada e os criterios 
contables xeralmente admitidos. Todos os pagamentos que realice a Deputación serán en 
moeda euro. 

9.3.- Documentación xustificativa 

O contido da documentación xustificativa a presentar polas entidades beneficiarias é a 
seguinte:  

1. Memoria técnica da realización do proxecto subvencionado, subscrita polo representante 
da entidade beneficiaria, que describirá os investimentos realizados, resultados obtidos 
e o grao de cumprimento dos obxectivos propostos, acompañada das fontes de 
verificación que procedan.  

2. Reportaxe fotográfica dos investimentos realizados. 

3. Acreditación da entrega e recepción de conformidade dos investimentos realizados, así 
como compromiso de destinalos á finalidade social para a que foron realizados durante 
cinco anos máis, polo menos. 

4. Acreditación das licenzas e permisos necesarios para levalos a cabo. 

5. Acreditación da difusión dada á colaboración financeira da Deputación provincial da 
Coruña a través de calquera medio que permita deixar constancia diso. 

6. Certificación de que foi cumprida a finalidade para a cal se outorgou a subvención 
conforme o orzamento e proxecto presentado. 

7. Memoria económica, consistente nunha certificación que conterá unha relación 
ordenada, detallada e clasificada dos gastos realizados, agrupados por financiadores, se 
fora o caso, acompañando os xustificantes do tipo de cambio aplicado cando se trate de 
gastos cuxos documentos xustificativos se expresen en moeda distinta ao euro. 

8. Declaración subscrita polo representante da entidade beneficiaria, relativa ao importe, 
procedencia e aplicación das subvencións e axudas obtidas, públicas ou privadas, coas que 
se financiaron as actividades obxecto do proxecto 

9. Tanto a declaración como a memoria económica antes citadas poderán ser substituídas 
pola certificación dun auditor de contas, na forma prevista no apartado 2º da Base 56 do 
Orzamento 2018 (dispoñible no portal provincial de transparencia) e na Resolución de 11 de 
marzo de 2011, da Presidencia da AECID, pola que se aproban as normas de seguimento e 
xustificación das subvencións de convocatoria aberta e permanente para actividades de 
cooperación ao desenvolvemento (BOE núm. 80, de 4 de abril de 2011), cuxas normas serán 
de directa aplicación en todo o relativo á xustificación do proxecto. 

 9.5 Reintegro de subvencións anticipadas 

1. No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións 
de carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas nos termos 
contemplados nestas Bases, ou cando se acrediten estas circunstancias ou se poña 
de manifesto o incumprimento dos deberes do beneficiario durante proceso de 
control financeiro posterior ao pago, a Deputación provincial esixiralles ás persoas 
físicas ou xurídicas beneficiarias, o reintegro das cantidades correspondentes xunto 
cos intereses de demora correspondentes, de acordo co procedemento establecido. 
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2. De acordo co previsto no art. 90 do Real decreto 887/2006, polo que se aproba o 
regulamento da Lei xeral de subvencións, a entidade beneficiaria poderá efectuar o 
reintegro dos importes que procedan segundo o procedemento previsto na 
Resolución da Presidencia núm. 6007/2011, de 1 de abril. 
3. No caso de que non se efectuase o ingreso do importe que se ha de reintegrar no prazo 
establecido para o efecto, autorízase expresamente á Deputación para que poida efectuar a 
compensación con calquera débito a favor do beneficiario da subvención. 

2º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado anterior." 

 
11.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA CONTRA A 
VIOLENCIA DE XÉNERO NO ANO 2018. 
  
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Visto o expediente 2018000000465 , relativo á aprobación das Bases específicas 
do Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o 
desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2018 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerá o 
Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o 
desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2018 
 
Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen 
ánimo de lucro e centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, 
ano 2018, publicadas no BOP núm. 204, de 26 de outubro de 2017. 
 

Programa Aplic. presupostaria 

Subv. Programa FOIO0A/2018 – Políticas de igualdade 
de xénero 

0611/231.22/481 

Existe crédito dispoñible polo importe proposto de 300.000 € na partida 
0611/231.22/481 dos Orzamentos provincias para o exercicio 2018, documento 
contable RC núm. de operación 220180005435. 
O crédito é adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é 
poderá ser obxecto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
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O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
Por outra banda, considérase que no texto da convocatoria quedan garantidos os 
principios de publicidade, concorrencia y obxectividade, esixidos para o outorgamento 
de subvenciones non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases específicas do programa de subvencións a entidades sen fins de 
lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no 
ano 2018: 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS 
DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA 
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO ANO 2018 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA  
 
Estas bases son complementarias das Bases reguladoras xerais publicadas no BOP 
nº 204 de 26 de outubro de 2017, e seguen a súa numeración. 
 
Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións 
a entidades sen fins de lucro para o 
mantemento de políticas de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes e 
loita contra a violencia de xénero no ano 
2018 

Referencia: Mantemento: FOIO0A 

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.22/481 

Importe total do crédito consignado: 300.000 € máis as modificacións que se 
poidan producir 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 100.000 €. Mínimo 1.250 € 

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

De 1.000 € a 40.000 € 

Porcentaxe subvencionable do 
orzamento de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 2. Réxime xurídico 
 
Réxime xurídico específico da convocatoria  
 

 Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia 
 Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 
 Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 
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comunitarios e o seu financiamento. 
 Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia 
 Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, 

do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 
financiamento. 

 Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación da Coruña, BOP 186 de 29 
de setembro de 2017. 

 
 
Base 3. Obxecto 
 
3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
 
Serán obxecto desta convocatoria os programas ou accións contemplados nesta 
base. Poderase solicitar un só código e un só tipo de programa dos enmarcados en 
cada código.  
 
As entidades poderán solicitar axuda para un só código dos sinalados nesta base. A 
Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código correspondente 
dentro da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está mal presentada.  
 
A denominación do obxecto da subvención recollido na solicitude deberá reflectir 
correctamente o seu contido. De non ser así, poderase modificar de oficio pola 
Sección de Servizos Sociais. A denominación modificada será a que figure nas 
resolucións de concesión. 
 
 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MULLERES E HOMES 
Códigos: 

 EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Tipos de proxectos subvencionables: 

o Programa formativo ou de sensibilización sobre a creación, 
consolidación e participación de mulleres nas organizacións e 
asociacións, así como sobre a importancia de que en igualdade de 
condicións as mulleres ocupen postos directivos e de responsabilidade, 
para unha participación máis activa da vida pública. 

o Programas e accións de dinamización das mulleres do medio rural 
para que participen da vida pública e dispoñan de espazos de encontro 
onde se traballe con perspectiva de xénero. 

 EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO  
Tipos de proxectos subvencionables: 

o Programas e servizos de actividades de fomento da igualdade de 
xénero, orientación sexual e identidade de xénero. 

o Programa de actividades de comprensión da maternidade como 
función social que incidan na necesidade de evitar os efectos 
negativos sobre os dereitos das mulleres en igualdade de 
oportunidades 

 EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
Tipos de proxectos subvencionables: 
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o Programas formativos de mellora da empregabilidade das mulleres 
que inclúan itinerarios personalizados e/ou desenvolvan accións de 
acompañamento e/ou axuda á busca de emprego.  
Requisitos:  
- Dirixidos a mulleres con especiais dificultades de inserción laboral ou 
en situacións marcadas pola desvantaxe social. 
- Duración mínima de 30 horas. 

o Programas de fomento do cooperativismo ou autoemprego, dirixido 
principalmente a mulleres do medio rural, en actividades vinculadas ás 
potencialidades da contorna, e a procura dun medio rural sustentable. 

 EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS 
Tipos de proxectos subvencionables:  

o Programas e/ou servizos de conciliación. 
Requisitos: 

- Dirixido a nenas e nenos de ata 12 anos. 
- Ofrecerase fóra do horario escolar, en horario laboral e durante ou abarcando 
todos os períodos de vacacións. 
- Contará con persoal especializado para a realización de actividades e 
atencións. 
- Engadirá expresa e obrigatoriamente no seu contido/programa: 

 O obxectivo de traballar conscientemente a transversalidade da igualdade de 
xénero. 

 Actividades específicas do fomento da igualdade de xénero, preferentemente 
dedicadas á necesidade de que homes e mulleres actúen 
corresponsablemente nas funcións e tarefas domésticas e dos coidados 
familiares. 

PROGRAMAS LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
Códigos: 

 EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO 

Tipos de proxectos subvencionables: 
o Programas e/ou actividades de sensibilización, prevención e 

identificación da violencia de xénero en calquera das súas 
manifestacións, no ámbito comunitario. 

 EV-2 TRATAMENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO 

Tipos de proxectos subvencionables: 
o Programas de intervención/tratamento integral coas mulleres 

vítimas de violencia de xénero e coas súas fillas e fillos e persoas 
dependentes delas.  

 
3.2. Observacións comúns  
 
No caso de que se estime que a petición encaixa noutra convocatoria da Sección de 
Servizos Sociais (FOAXE, FOIE, FOCVAA) poderase realizar de oficio o dito cambio, 
despois do consentimento da entidade interesada. 
 
Tendo en conta a inclusión da transversalidade de xénero, poderase solicitar como 
parte de calquera dos programa recollidos na convocatoria, sempre que se estime 
necesaria a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, segundo a natureza da 
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actividade, un servizo específico de conciliación. Valorará a adecuación do dito 
servizo o persoal técnico da Sección de Servizos Sociais. 
Co obxecto de axudar á difusión das actividades que se realizan na provincia, as 
entidades comunicarán á Sección de Servizos Sociais a realización daquelas 
actividades abertas ao público en xeral para ás que solicita a subvención previamente 
ao seu inicio a través do enderezo electrónico servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 
 
Os programas de sensibilización ou de actividades poden constar de campañas de 
sensibilización, charlas, xornadas, seminarios, congresos, publicidade, etc. Estes 
programas terán contidos de calidade e serán coherentes cos obxectivos das bases 
da convocatoria.  
 
 
No caso de presentar unha solicitude para o programa EV-2 (Tratamento integral das 
persoas en situación de violencia de xénero) achegarase unha declaración do 
compromiso da entidade de información e coordinación co concello. No momento da 
xustificación, a entidade deberá achegar unha certificación expedida polo propio 
concello que acredite as ditas actuacións. 
 
3.3. Gastos subvencionable 
 
Serán subvencionables os gastos derivados unicamente da execución da actividade 
comprendidos nos conceptos que se relacionan de seguido. Poderanse subvencionar 
así mesmo gastos xerais, sempre e cando non superen o 15% do importe dos custos 
directos da actividade puntual, salvo naqueles casos nos que se xustifique, mediante 
declaración do/a representante legal, que os ditos gastos se derivan unicamente da 
execución da actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos directos. A 
valoración da natureza destes gastos determinarase polo persoal técnico da Unidade 
Xestora.  
Consideraranse gastos xerais, entre outros, os seguintes: persoal de servizos xerais 
(administrativo, contable, limpeza, vixilancia, ordenanzas, coordinadores/as xerais..) e 
gastos correntes (luz, auga, alugueiro, teléfono, internet, aloxamento, web, etc.) 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

600 Compra de bens destinados á actividade (material funxible). 

621 Arrendamentos e canons. 

623 Servizos de profesionais independentes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de seguros.  

627 Publicidade e propaganda. 

628 Subministracións. 

629 Comunicacións e outros servizos. 

640 Soldos e salarios. 

642 Seguridade social a cargo da entidade.  

650 
Transferencias (axudas monetarias:axudas de emerxencia: subsidios, 
bolsas, manutención e aloxamento). 
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651 
Axudas non monetarias (prestacións de carácter non monetario concedidas 
directamente a persoas físicas ou familias). 

653 
Compensación de gastos por prestacións de colaboracións (indemnizacións 
ao voluntariado e outros/as colaboradores/as por gastos de transporte, 
comida, vestiario, etc. específicos do programa)  

No caso dos conceptos de gasto 650 e 651 estes só serán subvencionables ata o 30 
% dos gastos directos. A unidade xestora determinará si estes gastos son ou non 
subvencionables atendendo ó obxecto solicitado. A porcentaxe que resulte destes 
gastos no orzamento aprobado na solicitude deberá respectarse na xustificación de 
gastos. 
 
Base 4. Exclusións 

 
Ademais das exclusións que figuran nas bases reguladoras das convocatorias, 
publicadas no BOP nº. 204, do 26/10/2017, exclúense os seguintes gastos:  
 

 Exclúense dos gastos subvencionables obxecto das solicitudes os referidos a 
actividades culturais, deportivas e de lecer e tempo libre, , as axudas monetarias 
e en especie que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria. 

 Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións 
bancarias. 

 Así mesmo, exclúense as axudas de custo como gasto subvencionable. Non 
obstante, subvencionaranse as indemnizacións ao persoal propio ou voluntario 
derivadas de gastos de desprazamento e manutención propios do programa, 
debidamente xustificados. 

 Non se subvencionarán gastos derivados de litixios. 
 Non se subvencionarán gastos derivados de agasallos e/ou atencións 

protocolarias. 
Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes  
 
Ademais dos requisitos expresados no punto 6 das bases reguladoras, as entidades 
de iniciativa social poderán optar ao financiamento para os servizos, programas e 
actividades que se relacionan nesta convocatoria, sempre que cumpran os seguintes 
requisitos: 
 

a) Carecer de fins de lucro 
(Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria ANPAS e 
Federacións de ANPAS dos centros educativos sostidos “con fondos públicos” e 
as cooperativas sen ánimo de lucro) 

b) Requisitos de rexistro 
 Estar rexistradas como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no 

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012) 
estando inscritas na área de igualdade do devandito rexistro.  

 No caso das cooperativas sen ánimo de lucro deberán estar rexistradas no 
Rexistro de Cooperativas da Consellería de Economía, Emprego e Industria da 
Xunta de Galicia, como cooperativas sen ánimo de lucro. 

 No caso das ANPAS e Federacións de ANPAS, deberán estar rexistradas no 
rexistro correspondente da Xunta de Galicia. 
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As entidades que non estean rexistradas nos termos anteriores, deberán solicitar 
o rexistro previamente á presentación da solicitude da subvención. No momento 
de presentar a xustificación deberán presentar a acreditación do rexistro efectivo 

c) No caso dos programas, centros de atención á infancia e a menores en situación 
de conflito ou desamparo e os servizos complementarios regulados polo Decreto 
329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os 
centros de atención á infancia, ludotecas, puntos de encontro familiar, centros de 
atención a persoas maiores, con discapacidade e dependencia, centros 
residencias para mulleres vítimas de malos tratos, centros de inclusión e 
emerxencia social e programa de axuda no fogar tal e como contempla na 
disposición transitoria primeira do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo 
que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos 
servizos sociais en Galicia; deberán contar coa correspondente autorización da 
Xunta de Galicia ou tela solicitada con anterioridade á finalización do prazo de 
presentación de solicitudes. No caso de subcontratación do programa ou 
servizo, a entidade que implemente o programa ou servizo deberá contar así 
mesmo coa dita autorización.  

Base 7. Solicitude 
 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas da convocatoria 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación do 
extracto da convocatoria do presente programa no BOP, a través da Base Nacional 
de Subvencións. 
7.2. Documentación  
 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades 
solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático: 
 

a) Declaración da inscrición ou da solicitude de inscrición da entidade no Rexistro 
Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia 
inscritas na Área de Igualdade.  

a. Ou, no caso das cooperativas sen ánimo de lucro, declaración da 
inscrición ou solicitude de inscrición da entidade no Rexistro de 
Cooperativas da Consellería de Economía, Emprego e Industria da 
Xunta de Galicia, como cooperativas sen ánimo de lucro 

b. Ou, no caso das ANPAS e Federacións de ANPAS, declaración da 
inscrición ou da solicitude de inscrición da entidade no rexistro 
correspondente da Xunta de Galicia. 

b) No caso dos programas especificados na base 6.c, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou 
programa obxecto da solicitude ou de ter solicitado a dita autorización dentro do 
prazo de presentación de solicitudes. 

c) Declaración de que a entidade aprobou as liquidacións ou contas do último 
exercicio vencido legalmente esixibles. 

d) Declaración de que o/a representante da entidade ou a entidade non foron 
sancionados ou condenados por resolución administrativa ou sentenza firme 
pola comisión de condutas discriminatorias nos termos dispostos na Lei 
orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade efectiva entre mulleres e 
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homes, na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero, así como no Decreto lexislativo 2/2015, do 
12 de febreiro, polo que se aprobou o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

e) Declaración, no seu caso, de que a entidade solicitante ten cedido un local para 
o desenvolvemento dos seus servizos por parte da Deputación Provincial da 
Coruña. 

f) Proxecto descritivo xeral da actividade que se ha cubrir segundo o modelo 
fornecido pola Deputación. No caso de que non se cubran todos os apartado 
deste documento non se valorarán conforme ós criterios de valoración recollidos 
na Base 8.1.  

g) Orzamento estimado dos gastos derivados da realización da actividade, 
detallado por conceptos. 

h) Cando no orzamento da solicitude se sinalen como específicos gastos que 
puideran ter a consideración de xerais deberá de achegarse unha declaración 
de que os ditos gastos se destinan exclusivamente ao programa financiado e 
motivar esta circunstancia. 

i) Declaración doutros ingresos previstos para a mesma actividade.  
j) Se é o caso, solicitude de autorización para concertar a execución total ou 

parcial das actividades con persoas xurídicas vinculadas. Deberán indicar a 
epígrafe na que está inscrita no IAE a dita persoa vinculada e, no caso de 
persoas xurídicas, achegar a documentación de constitución da entidade para 
comprobar o seu obxecto social. 

k) Declaración, se é o caso, de non contar con medios materiais ou humanos, o 
que motiva a necesidade da contratación superando o 50% do importe do gasto. 

l) Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos órganos 
da entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da entidade. 

m) No caso de solicitar axuda para o código EV-2 (Tratamento integral das persoas 
en situación de violencia de xénero), compromiso da entidade de informar e 
coordinarse co concello.  

n) Compromiso de que a comunicación e a produción escrita e oral (cartelaría, 
publicidade oral e escrita, redes sociais, etc.) a que dea lugar toda a actividade 
subvencionada pola Deputación da Coruña deberá estar en lingua galega 
(segundo o disposto na Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación da 
Coruña, BOP 186 de 29 de setembro de 2017). 

o) Compromiso de que na execución da súa actividade non utilizarán unha 
linguaxe sexista e non empregarán a imaxe da muller como reclamo ou con 
connotacións de tipo sexual ou denigrantes segundo o disposto no Decreto 
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro. 

 
Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos 
complementarios e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento. Este requirimento farase segundo o establecido na base 
6.4 das bases reguladoras xerais. 
 
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración das solicitudes  
A selección das peticións e a contía das subvencións determinaranse unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 
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A. Coeficiente de financiamento ou capacidade de 
autofinanciamento, segundo a súa definición, recollida nas bases 
reguladoras. De tal xeito que, a menor coeficiente, meirande 
puntuación obtería a entidade solicitante. 

Ata 30 
puntos 

B. Tipoloxía de programa, segundo o código e programa escollido 
para subvencionar 

- Programas formativos de mellora da empregabilidade das 
mulleres 
- Programas de fomento do cooperativismo ou autoemprego 
- Programas e/ou actividades de sensibilización, prevención e 
identificación da violencia de xénero en calquera das súas 
manifestacións, no ámbito comunitario 
- Programas de intervención/tratamento integral coas mulleres 
vítimas de violencia de xénero e coas súas fillas e fillos e 
persoas dependentes delas. 

 
 
 

5 puntos 

C. Antigüidade da entidade desde a súa constitución  
De 10 a 20 anos 
De 21 a 30 anos  
Máis de 30 anos  

Ata 5 
puntos 

 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

D. Calidade da entidade  
Por contar coa declaración de Utilidade Pública ou ben ser unha 
fundación 
Por contar cunha certificación de calidade vixente (acreditada por unha 
entidade certificadora) 
Por contar con premios e/ou recoñecementos (nos últimos 10 anos) 

Ata 7 
puntos 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

E. Estabilidade e continuidade, anos que se leva desenvolvendo o 
programa solicitado  
De 1 a 5 anos 
De 6 a 15 anos 
Máis de 15 anos 

Ata 6 
puntos 

 
2 punto 
4 puntos 
6 puntos 

F. Procedencia das persoas usuarias directas do programa 
solicitado 
Persoas usuarias procedentes de dous concellos 
Persoas usuarias procedentes de entre tres e cinco concellos  
Persoas usuarias procedentes de máis de cinco concellos 

Ata 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

G. Concellos nos que se presta o programa solicitado 
Actividades/servizos prestado en dous concellos 
Actividades/servizos prestados entre tres e cinco concellos 
Actividades/ servizos prestados en máis de cinco concellos  

Ata 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

H. O emprego da lingua galega  
Presentación da solicitude (resposta de notificacións en galego, etc. ) 
Compromiso do uso do galego na actividade diaria ou cotiá da 
entidade 
Polo emprego da lingua galega nas redes sociais, páxina web, 

Ata 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
3 puntos 



63 

 

publicacións, etc. da entidade 

I. Proxecto técnico (segundo o recollido no Proxecto descritivo xeral 
da actividade) co seguinte detalle: 

Ata 30 
puntos 

Obxectivos : 
Pola descrición de obxectivos xerais e específicos adaptados ás 
necesidades das persoas usuarias e obxectivos específicos operativos 
e cuantificables  

Ata 3 
puntos 

Metodoloxía : 
Pola definición das ferramentas, técnicas, e instrumentos, adaptados 
ás necesidades das persoas usuarias e pola adaptación temporal das 
actividades previstas aos obxectivos a acadar  

Ata 5 
puntos 

Coordinación: 
Por coordinarse internamente 
Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse cos servizos sociais municipais 
Por coordinarse con outras administracións públicas a nivel 
supramunicipal 

Ata 5 
puntos 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 

Avaliación: 
Pola descrición do proceso avaliativo, coa definición de indicadores 
específicos e ferramentas e instrumentos de avaliación 

Ata 3 
puntos 

Recursos materiais e técnicos  
Por contar con materiais específicos, emprego das novas tecnoloxías 
para a difusión do proxecto (web, blog, redes sociais...), elaboración 
de materiais propios, etc 

Ata 3 
puntos 

Recursos humanos : 
Por contar con persoal especializado para realizar o servizo e/ou 
actividade 

Ata 3 
puntos 

Transversalidade de xénero:  
Por contar con medidas de conciliación específicas e polo tratamento 
de datos desagregados por sexo  

Ata 3 
puntos 

Calidade técnica: Pola calidade e coherencia xeral do proxecto, 
desenvolvemento de boas prácticas e accións innovadoras, medidas 
de atención á diversidade, etc 

Ata 5 
puntos  

A aquelas entidades solicitantes que teñan cedido un local para o desenvolvemento 
dos seus servizos por parte da Deputación Provincial da Coruña se lles descontarán 3 
puntos da puntuación obtida. 
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou 
denegue a subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 
do RXS). 
8.4. Cambios de obxecto  
 
No que se refire aos cambios de concepto, que non se consideran cambios de 
obxecto, soamente poderán solicitarse no prazo de 10 días hábiles despois da 
notificación da resolución de concesión provisional. 
 
En canto ao cambio de lugar de realización da actividade, poderá solicitarse en 
calquera momento, antes do inicio da execución do programa. 
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Todos estes cambios deberán de ser aprobados pola Deputación despois do informe 
do persoal técnico. 

Base 9. Xustificación e pagamentos 
 
9.1. Prazo de xustificación  
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral 
nas bases reguladoras.  
 
9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras xerais, para o 
cobramento da subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa 
simplificada que comprenda a seguinte documentación:  
 

a. As entidades deberán acreditar o rexistro efectivo correspondente, ao que se 
refire a base 6.b, no momento de presentar a xustificación, no caso de non telo 
acreditado con anterioridade. 

b. No caso dos programas especificados na base 6.c, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia para o centro, servizo 
e/ou programa obxecto da solicitude. 

c. Memoria xustificativa que se cubrirá segundo o modelo fornecido pola 
Deputación, que deberá asinar a persoa representante da entidade, 
identificando o persoal técnico responsable do programa co seu cargo, nome e 
apelidos. 

d. Deberán de remitir unha copia dos materiais editados para a 
realización/difusión dos servizos, programas e/ou actividades 

e. Respecto da certificación da relación clasificada de gastos recollida no 
apartado 9.3.2. das bases reguladoras, deberase ter en conta o seguinte: 

o No caso excepcional de axudas de emerxencia ou indemnizacións a 
persoas físicas nas que proceda aplicar especial protección da súa 
identidade segundo a normativa vixente de protección de datos de 
carácter persoal, só se indicará o NIF da persoa perceptora como dato 
identificativo. 

o Cando na relación clasificada de gastos apareza o pagamento de 
axudas de emerxencia en especie, deberá engadirse ao concepto do 
gasto o NIF da persoa perceptora. 

o Se na relación clasificada de gastos apareceran xustificantes derivados 
de gastos de desprazamento ou manutención nos que o acredor non 
sexa a persoa que executou o dito gasto, deberá engadirse ao 
concepto de gasto o nome, apelidos e NIF desa persoa. No caso de 
gastos de desprazamento en vehículos particulares, tamén deberán 
indicar o itinerario, número de quilómetros percorridos, data, matrícula 
do vehículo e, no seu caso, número de tique da peaxe, número de 
tique do aparcamento. Os gastos de manutención só poderán 
xustificarse cos datos da factura correspondente. 

o Cando na relación clasificada de gastos aparezan axudas monetarias 
ou en especie deberá respectarse a proporción en relación co da 
totalidade de gasto directos que resultara do orzamento aprobado na 
súa solicitude.  
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f. No caso de solicitar axuda para o código EV-2 (Tratamento integral das 
persoas en situación de violencia de xénero) darase conta do cumprimento do 
compromiso da entidade de informar e coordinarse co concello mediante unha 
certificación expedida polo concello, que deberá conter a información recollida 
no modelo fornecido pola Deputación. 

g. Declaración de que na execución da súa actividade non se utilizou a linguaxe 
sexista e de que non se empregou a imaxe da muller como reclamo ou 
connotacións de tipo sexual ou denigrante segundo o disposto no Decreto 
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro 

h. No caso de que algunha das actividades executadas pola entidade implicara o 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobou que o 
persoal ao seu cargo non foi condenado por sentenza firme por ningún delito 
contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso 
sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e 
explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos (de acordo coa Lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do 
menor, de modificación do Código civil e da Lei de axuizamento civil) ou, pola 
contra, certificación de que non se executaron este tipo de actividades. 

 
Base 11. Transversalidade de xénero 
 
A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 
Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 
A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases 
do proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así 
como no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo 
algunha actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro 
do programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 
A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente." 
 
 
12.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O APOIO AO 
DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE ARTES 
ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA, DURANTE O ANO 2018 ( FO223/2018) 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
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"Visto o expediente 2017000016504 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao 
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na 
provincia da Coruña, ano 2018, no que se acreditan os seguintes 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao 
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na 
provincia da Coruña, ano 2018. 
 
Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e 
centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018 

O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO223/2018: Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para 
o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais 
e de artes escénicas na provincia da Coruña, ano 2018 

0612/3343/481 
 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo 
de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de 
artes escénicas na provincia da Coruña, ano 2018, segundo o seguinte texto: 
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O APOIO 
AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE ARTES 
ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O ANO 2018 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de 
lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais 
audiovisuais, musicais e de artes escénicas na 
provincia da Coruña durante o ano 2018 

Referencia: FO223/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3343/481 – Importe 500.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos 
solicitado: 

Mínimo 7.500 € 

Importe da subvención que se ha 
conceder: 

Mínimo 1.500, máximo 60.000 €  

Importe solicitado: Ata o 70 % do orzamento de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiamento: Ata o 0,7000 

 
Base 3. Obxecto 
Obxecto específico do programa FO223/2018 
Para os efectos deste programa, entenderanse por festivais aqueles eventos culturais 
con identificación e marca propia e recoñecible, programación diversa que aglutine 
diferentes propostas artísticas, organizado periodicamente, con data de celebración 
consolidada e orientada á consecución de públicos amplos ao redor dunha proposta 
de contidos coherente e definida.  
A modo de exemplo, entendemos como festivais formatos como o Festival de 
Ortigueira ou a Festa da Carballeira de Zas (música), o Festival Internacional Outono 
de Teatro ou a Mostra de Teatro de Cariño (artes escénicas) ou os festivais 
Curtocircuíto ou Chanfaina Lab (audiovisual).  
Este programa diríxese a aqueles festivais audiovisuais, musicais e escénicos con 
programación de carácter profesional que se celebren na provincia da Coruña.  
O festival ten que cumprir, como mínimo, para poder optar á subvención, os requisitos 
seguintes:  

 No caso dos festivais audiovisuais, a programación contará cunha sección, 
como mínimo, para producións galegas en V.O. 

 No caso dos festivais de música e/ou artes escénicas, a programación 
contará, cando menos, cun 30 % do total das actuacións profesionais artísticas 
a cargo de bandas e/ou compañías galegas. 

 No caso de festivais de artes escénicas, o 50 % dos espectáculos que utilicen 
a expresión oral deberán ser en lingua galega.  

 No caso de festivais musicais, o 25 % das actuacións que utilicen a expresión 
oral deberán ser en lingua galega.  

 Toda a sinaléctica, soportes de difusión e contidos divulgativos do festival 
(web, redes sociais, folletos, cartelería, publicacións...) deberán realizarse en 
lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de incluíren tamén outras 
linguas.  
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O incumprimento dalgún destes requisitos levará parella a perda da subvención 
concedida.  
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  
As entidades non poderán presentar máis dunha solicitude de subvención para un 
festival. 
A realización do festival será de exclusiva responsabilidade das entidades, así como 
as obrigas fiscais e de seguridade social que delas se deriven. 
Por causa de o programa FO223 esixir un orzamento mínimo de gastos solicitado de 
7.500 euros, aqueles festivais con orzamento menor a esta cantidade poderán 
solicitar a subvención dentro do programa FO203. O mesmo ocorre cos festivais con 
programación de carácter non profesional (teatro escolar, teatro amador, música non 
profesional, etc).  
 

Pola súa banda, os festivais, mostras e encontros de música coral, bandas de música 
popular e bandas de música e baile tradicional galego contan coa súa propia liña de 
subvencións, o programa FO213.  
 

Neste programa de subvencións FO223 non se permitirán cambios de obxecto nas 
solicitudes de apoio aos festivais.  
Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 
600 Compras de bens destinados á actividade ( material non inventariable) 
621 Arrendamentos e canons 
623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas)  
625 Primas seguros 
627 Publicidade e propaganda 
640 Soldos e salarios 
642 Seguridade social a cargo da entidade 
654 Desprazamentos 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Base 4. Exclusións 
Exclusións específicas do programa FO223/2018 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 

 Os festivais, mostras e encontros de música coral, bandas de música popular 
e bandas de música e baile tradicional galego. 

 As actuacións de agrupacións artísticas incluídas na Rede Cultural da 
Deputación. 

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes), salvo 
naqueles casos nos que se xustifique, mediante declaración do/a 
representante legal, que os ditos gastos se derivan unicamente da execución 
da actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos directos. Estes 
gastos deberán especificarse motivadamente no orzamento.  

 Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, salvo que estean 
vinculados directamente á realización do festival. Estes gastos deberán 
especificarse motivadamente no orzamento.  

 Os gastos financeiros. 
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 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 
servizos sociais e de turismo. 

 
Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes 
Requisitos específicos. 
Poderán acceder a estas axudas as entidades sen fin de lucro domiciliadas en Galicia 
que sexan as organizadoras do evento para o que se solicita subvención e que este 
se desenvolva dentro do territorio da provincia da Coruña. No caso das Fundacións, 
quedan excluídas as Fundacións con sede na provincia da Coruña que teñan a 
consideración de medios propios e instrumentais da administración autonómica ou 
estatal.  
 
As entidades non poderán presentar máis dunha solicitude de subvención para un 
festival. 
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que 
opten por este programa poderán tamén solicitar subvención nos seguintes 
programas: 
 
FO200: Programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da 
provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, 
para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018 
 
FO203: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar 
actividades culturais durante o ano 2018. 
 
FO204: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar 
investimentos culturais durante o ano 2018 
 
Obrigas das entidades solicitantes. 
 

 A sinaléctica, soportes de difusión e contidos divulgativos da entidade e do seu 
espazo ou sede (web, redes sociais, folletos, cartelería, publicacións...) deben 
estar en lingua galega, sen que isto exclúa a posibilidade de que tamén estea 
noutras. 

 Na difusión en redes sociais das actividades vinculadas aos festivais 
subvencionados por esta convocatoria, as entidades deberán vincular ou citar 
nos contidos de difusión os perfís da área de Cultura da Deputación da 
Coruña: en twitter @DACCultura e en facebook o perfil 
facebook.com/Culturadac . 

 As publicacións, materiais e actividades dos festivais que reciban o apoio 
desta liña de subvencións deberán ter como lingua vehicular a galega, sen que 
isto exclúa a posibilidade de que tamén se empreguen outras.  

 
 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO223/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
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7.2 Documentación específica do programa FO223/2018 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras xerais, as 
entidades solicitantes teñen que achegar a seguinte documentación:  

 Ficha do proxecto. 
 Memoria da edición do festival inmediatamente anterior á edición que se 

presenta á subvención, que conterá todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8. Esta memoria achegarase cunha 
declaración responsable sobre a veracidade da información, que a Deputación 
da Coruña poderá comprobar en calquera momento. 

 Memoria completa e detallada do proxecto para o cal se solicita a subvención, 
na que se indicará o cumprimento dos requisitos da base 3 e todos os 
aspectos que se valorarán segundo o establecido na base 8.  

 Orzamento completo e detallado do gasto subvencionable, no cal figuren todos 
os gastos subvencionables e a previsión de ingresos. A memoria incluirá o 
orzamento desagregado, con e sen IVE. 

 Importe da subvención solicitada, que poderá acadar o 70 % do orzamento de 
gastos, sendo o límite máximo de 60.000 € 

 Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 

 Declaración das fontes de financiamento do proxecto (achega da entidade 
solicitante, outros recursos externos para o autofinanciamento). 

 Dossier de prensa da edición dos dous últimos festivais inmediatamente 
anteriores á edición que se presenta á subvención. 

As memorias coa información das solicitudes deberán contemplar toda a 
información á que se fai referencia na base 8.1 desta convocatoria, para posibilitar 
a adecuada valoración das solicitudes. Non se terán en conta para a baremación 
aqueles aspectos non acreditados ou informados debidamente por parte da entidade 
solicitante.  
Poderase requirir ás entidades solicitantes para que achegue cantos datos, 
documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento.  
 
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO223/2018 
MODALIDADE A. FESTIVAIS AUDIOVISUAIS 
A1. Valoración da edición anterior: ata 40 puntos.  
Presenza de obras cinematográficas de fóra de Galicia na edición anterior: ata 5 
puntos. 
• Relación de filmes ou pezas audiovisuais de fóra de Galiza exhibidas no festival. 
Indíquese o título, director/a e país de cada unha delas. Concederase 1 punto por 
cada obra estatal ou europea e 2 puntos por cada obra doutros continentes.  
Actividades complementarias: ata 10 puntos. 
• Relación de actividades formativas, educativas e complementarias (encontros 
profesionais, conferencias...) desenvolvidas na edición anterior. 2 punto por cada 
unha.  
 
Esforzo de difusión e impacto social do festival na edición anterior: ata 10 puntos. 

• Dossier de prensa da edición anterior. Debe presentarse PDF coa relación de 
recortes de prensa e ligazóns a medios dixitais. 2 puntos 
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• Enlace ou identificación da páxina web específica do festival e dos perfís de 
redes sociais igualmente específicos do festival na edición anterior: 3 puntos 

• Publicación de catálogo físico na edición anterior. Enténdese por catálogo unha 
publicación que achegue información completa das actividades e oferta 
cultural do festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación presentarase PDF da publicación ou enlace dixital a 
esta. 2 puntos.  

• Relación de enlaces aos contidos divulgativos do festival realizados en formato 
audiovisual na edición anterior. 3 puntos. 

 
Orzamento do ano anterior e esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos.  
- Importe acadado a través da venda de entradas ao público. Valorarase con ata 3 
puntos a existencia de sistema de venda de entradas. 
- Importe acadado a través da venda de material propio (camisolas, carteis, 
merchandising..).Indicarase relación da tipoloxía de materiais realizados. Valorarase 
con ata 2 puntos. 
Impacto sociolaboral do festival da edición anterior: ata 10 puntos. 
• O festival contratou equipa/persoal de produción, 3 puntos.  
• O festival contratou equipa/persoal de prensa e comunicación, 3 puntos. 
• O festival contratou outros servizos externos, a maiores dos anteriores, para o seu 
desenvolvemento, 4 puntos.  
 
A2. Valoración da edición para a que se solicita axuda: ata 30 puntos.   
Apoio ao sector audiovisual galego 
Relación de producións con V.O. en galego. Indicarase nome da peza audiovisual e 
do director/a. Ata 10 puntos. Mínimo de tres: 4 puntos. 1 punto por cada unha a 
maiores ata un máximo de 10 puntos. 
 
Apoio á creación e produción 
Relación dos libros e/ou filmes de carácter cultural (non materiais publicitarios) a 
editar polo festival en formato dixital ou físico. Indicarase nome e autor/a.  2 puntos 
por título ata un máximo de 5 puntos.  
 
Programas de cooperación con outros eventos a nivel estatal e internacional 
Relación dos eventos e entidades de fóra de Galiza cos que o festival colabora na súa 
edición de 2018. 1 punto por cada evento ou entidade colaboradora ata un máximo de 
5 puntos. 
 
Viabilidade económica do proxecto: ata 10 puntos; valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto.  
 
A3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2018 (ata 30 
puntos).  
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  

•     Valoración da traxectoria e perfil do festival: ata 10 puntos asignados tendo en 
conta: a temática, a especialización e diferenciación con respecto a outros 
certames, a incidencia dentro do panorama audiovisual galego e estatal e o 
número de obras en primeira presentación oficial con respecto a Galicia e a 
España. 
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•     Calidade da programación proposta para 2018: ata 15 puntos asignados 
segundo o  interese do proxecto en relación coa temática e coa 
especialización e diferenciación con outros certames audiovisuais do 
panorama galego e estatal.  

• Plan de comunicación do evento en 2018: ata 5 puntos; valoraranse a estratexia, 
a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo dedicado á 
execución do plan.  

 
Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo 
de 25 puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 
puntos corresponderán ao apartado A.3. 
No caso de, por motivos orzamentarios e en función do número de solicitudes, 
a área de Cultura verse na obriga de fixar unha asignación con tope máximo por 
puntos, esta fórmula aplicarase exclusivamente aos festivais do nivel B. Para este 
efecto, entenderase que un festival é de nivel A cando nos dous últimos anos (tanto 
no 2016 como no 2017) a subvención recibida nesta convocatoria fose superior a 
25.000 €, e de nivel B caso de ser inferior a esta cantidade. Esta decisión responde á 
vontade desta área de reforzar progresivamente a calidade e estabilidade dos eventos 
de referencia no territorio.  
 
MODALIDADE B. FESTIVAIS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS  
B1. Valoración da edición anterior (ata 40 puntos)  
Orzamento do festival na edición anterior. Indicarase o orzamento co que contou o 
festival. 
Ata 5 puntos en función do seguinte reparto: 

• ata 30.000 euros, 2 puntos  
• entre 30.000 e 50.000 euros, 3 puntos  
• máis de 50.000 euros, 5 puntos  

 
Actividades complementarias:  
Relación de actividades formativas, educativas e profesionais (encontros profesionais, 
conferencias...) da edición anterior. 2 puntos por cada actividade, ata 10 puntos. 
 
Esforzo de difusión e impacto social do festival na edición anterior: ata 10 puntos. 

• Dossier de prensa da edición anterior. Debe presentarse PDF coa relación de 
recortes de prensa e ligazóns a medios dixitais. 2 puntos 

• Enlace ou identificación da páxina web específica do festival e dos perfís de 
redes sociais igualmente específicos do festival na edición anterior: 3 puntos 

• Publicación de catálogo físico na edición anterior. Enténdese por catálogo unha 
publicación que achegue información completa das actividades e oferta 
cultural do festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación presentarase PDF da publicación ou enlace dixital a 
esta. 2 puntos.  

• Relación de enlaces aos contidos divulgativos do festival realizados en formato 
audiovisual na edición anterior. 3 puntos. 

 
Esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos. 

• Importe acadado a través da venda de entradas ao público. Valorarase con ata 3 
puntos a existencia de sistema de venda de entradas. 
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• Importe acadado a través da venda de material propio (camisolas, carteis, 
merchandising..).Indicarase relación da tipoloxía de materiais realizados. 
Valorarase con ata 2 puntos. 

 
Impacto sociolaboral do festival da edición anterior: ata 10 puntos. 
• O festival contratou equipa/persoal de produción, 3 puntos.  

• O festival contratou equipa/persoal de prensa e comunicación, 3 puntos  
• O festival contratou outros servizos externos, a maiores dos anteriores, para 
o seu desenvolvemento, 4 puntos.  

Nos tres casos indicarase nome da(s) empresa(s) ou persoa(s) contratadas a este 
efecto. 
 
B2. Valoración da edición para a que se solicita axuda (ata 30 puntos)  
Cooperación e impacto territorial e sociocultural: ata 10 puntos.  

• O festival colabora nalgunha das súas seccións con entidades sen fins de 
lucro de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
medioambiental, de promoción da lingua galega, en favor da igualdade de 
xénero, etc).Indicarase relación completa de cales e o obxecto da 
colaboración. 1 punto por entidade, ata un total de 10 puntos.  

Apoio á creación e produción de novos contidos: ata 5 puntos. 
• O festival publica libros, discos ou produce contidos escénicos ou 
audiovisuais de carácter creativo (non publicitario). Indicarase a relación 
completa de cales.  2 puntos por título. 

Viabilidade económica do proxecto: ata 15 puntos. Valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto. 
 
B3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2018 ( ata 30 
puntos) 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  

• Calidade da programación da edición anterior: ata 10 puntos asignados tendo en 
conta: a temática, a especialización e diferenciación con respecto a outros 
festivais, a incidencia dentro do panorama das artes escénicas e musicais a 
nivel galego e estatal e o número de obras de estrea en Galicia e España. 

• Calidade da programación proposta para 2018: ata 15 puntos asignados 
segundo o  interese do proxecto en relación coa temática e coa 
especialización e diferenciación con outros festivais do panorama galego e 
estatal.  

• Plan de comunicación do evento en 2018: ata 5 puntos; valoraranse a estratexia, 
a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo dedicado á 
execución do plan.  

 
Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo 
de 25 puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 
puntos corresponderán ao apartado B.3. 
No caso de, por motivos orzamentarios e en función do número de solicitudes, 
a área de Cultura verse na obriga de fixar unha asignación con tope máximo por 
puntos, esta fórmula aplicarase exclusivamente aos festivais do nivel B. Para este 
efecto, entenderase que un festival é de nivel A cando nos dous últimos anos (tanto 
no 2016 como no 2017) a subvención recibida nesta convocatoria fose superior a 
25.000 €. e de nivel B caso de ser inferior a esta cantidade. Esta decisión responde á 
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vontade desta área de reforzar progresivamente a calidade e estabilidade dos eventos 
de referencia no territorio.  
 
8.4. Cambios de obxecto do programa FO223/2018. 
Neste programa de subvencións non se permitirán cambios de obxecto nas 
solicitudes de apoio aos festivais.  
 
Base 9. Xustificación e pagamento 
9.3. Documentación específica do programa FO223/2018 
Ademais da documentación establecida nas Bases xerais, reguladoras dos programas 
de subvencións dirixidas a entidades privadas da Deputación Provincial da Coruña 
para o ano 2018, deberán achegar a seguinte documentación: 
Subvencións por importe inferior a 60.000,00€ 

 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do 
cumprimento dos requisitos da base 3 e todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8, temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación e perfil das persoas participantes, repercusión en medios de 
comunicación e redes sociais, e resultados obtidos. 

 Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

Subvencións por importe de 60.000,00 €  
 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como 

mínimo os seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do 
cumprimento dos requisitos da base 3 e todos os aspectos que se valorarán 
segundo o establecido na base 8, temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación e perfil das persoas participantes, repercusión en medios de 
comunicación e redes sociais, e resultados obtidos. 

 Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

 Facturas ou documentos equivalentes incluídos na relación clasificada de 
gastos." 

 
 
13.- MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS AOS CONCELLOS E OUTRAS ENTIDADES LOCAIS, 
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Mediante acordo da Xunta de Goberno do 20/10/2017 aprobáronse as Bases 
reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras 
entidades locais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018, publicadas no BOP 
nº 204 do 26/10/2017.  
 
 
A base 8.2, relativa á concesión das subvencións, nos parágrafos 1 a 5 establece o 
seguinte: 
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“ A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
A unidade encargada da tramitación administrativa remitirá as solicitudes que 
cumpran os requisitos da convocatoria á comisión avaliadora correspondente, que 
emitirá unha proposta motivada. 
 
A comisión avaliadora estará composta polas seguintes persoas: 

 presidencia: deputado/a presidente/a da comisión informativa correspondente. 
 vogais: tres deputados/as designados/as pola Presidencia da Deputación da 

Coruña. 
 
Na comisión desenvolverá as funcións de secretaría, sen voto, persoal funcionario da 
unidade administrativa á que lle corresponda a súa tramitación.  
 
A unidade que tramita o expediente, á vista da documentación que consta neste e da 
proposta da comisión avaliadora, formulará un informe proposta de resolución de 
concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar o solicitante ou a 
relación de solicitantes para os que propón a concesión da subvención e a súa contía, 
así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a trámite. 
Este informe proposta será fiscalizado.”  
 
Analizado o texto citado, e tendo en conta que as Bases específicas reguladoras de 
cada convocatoria de subvencións establecen taxativamente os criterios de valoración 
das solicitudes, proponse suprimir a comisión avaliadora prevista na base 8.2 , 
substituíndo os parágrafos 1 a 5 da base 8.2 polo seguinte texto: 
 
“A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
A unidade encargada da tramitación administrativa do expediente, á vista da 
documentación que consta neste e logo da valoración das solicitudes de 
conformidade cos criterios de valoración establecidos nas Bases específicas, 
formulará un informe proposta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar o solicitante ou a relación de solicitantes que cumpran 
os requisitos da convocatoria para os que propón a concesión da subvención e a súa 
contía, así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a 
trámite. Este informe proposta será fiscalizado.” 
 
En base ao anterior, formúlase a seguinte proposta de ACORDO: 
 
1º. Aprobar a modificación da base 8.2 das Bases reguladoras das convocatorias de 
subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación 
Provincial da Coruña, ano 2018, que queda redactada nos seguintes termos: 
 
Base 8.2 Concesión 
A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
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A unidade encargada da tramitación administrativa do expediente, á vista da 
documentación que consta neste e logo da valoración das solicitudes de 
conformidade cos criterios de valoración establecidos nas Bases específicas, 
formulará un informe proposta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar o solicitante ou a relación de solicitantes que cumpran 
os requisitos da convocatoria para os que propón a concesión da subvención e a súa 
contía, así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a 
trámite. Este informe proposta será fiscalizado. 
 
A Presidencia da deputación ditará resolución de concesión provisional, que deberá 
notificárselles a interesadas/os na forma prevista na convocatoria. Concederáselles 
un prazo de 10 días hábiles para presentaren, se é o caso, a desistencia da solicitude, 
a reformulación, o cambio de obxecto, ou as alegacións que consideren oportunas. 
 
No caso de non formular desistencia expresa, a subvención considerarase aceptada 
tacitamente. 
 
Poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin 
sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas distintas ás aducidas 
polos interesados. Neste caso, a resolución de concesión provisional adoptada terá o 
carácter de definitiva.  
 
No caso de que existisen alegacións por parte das/os interesadas/os, deberanse 
resolver expresamente na resolución de concesión definitiva das subvencións. 
 
A resolución de concesión provisional non crea dereito ningún a favor do beneficiario 
proposto fronte á Deputación mentres non se lle notifique a resolución definitiva de 
concesión. 
 
 
2º. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, co que se entenderá 
notificado aos interesados, de acordo co establecido no art. 45 da Lei 39/2015, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas." 
 
14.- MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES PRIVADAS (INICIATIVA SOCIAL SEN 
ÁNIMO DE LUCRO E CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO), DA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA CORUÑA, ANO 2018 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Mediante acordo da Xunta de Goberno do 20/10/2017, aprobáronse as Bases 
reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas 
(iniciativa social sen ánimo de lucro e centros especiais de emprego), da Deputación 
Provincial da Coruña, ano 2018, publicadas no BOP nº 204 do 26/10/2017.  
 
A base 6.12 establece como obriga das entidades “solicitaren, polo menos, tres 
ofertas de distintas empresas provedoras no caso de que o gasto sexa superior a 
50.000 € ( IVE excluído) para realizaren obras, ou superior a 18.000 € ( IVE excluído) 
para adquiriren equipamento ou prestaren servizos, nos termos do artigo 31.3. da Lei 
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38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, conforme co disposto na Lei 
galega 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.” 
 
Despois da entrada en vigor da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público, é preciso modificar os importes de gasto para realizaren obras ou servizos 
previstos na citada base 6.12, para axustalos ás contías establecidas na Lei 9/2017 
para o contrato menor. 
 
A base 8.2, relativa á concesión das subvencións, nos parágrafos 1 a 5 establece o 
seguinte: 
 
“A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
A unidade encargada da tramitación administrativa remitirá as solicitudes que 
cumpran os requisitos da convocatoria á comisión avaliadora correspondente, que 
emitirá unha proposta motivada. 
 
A comisión avaliadora estará composta polas seguintes persoas: 

 presidencia: deputado/a presidente/a da comisión informativa correspondente. 
 vogais: tres deputados/as designados/as pola Presidencia da Deputación da 

Coruña. 
 
Na comisión desenvolverá as funcións de secretaría, sen voto, persoal funcionario da 
unidade administrativa á que lle corresponda a súa tramitación.  
 
A unidade que tramita o expediente, á vista da documentación que consta neste e da 
proposta da comisión avaliadora, formulará un informe proposta de resolución de 
concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar o solicitante ou a 
relación de solicitantes para os que propón a concesión da subvención e a súa contía, 
así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a trámite. 
Este informe proposta será fiscalizado.”  
 
Analizado o texto citado, e tendo en conta que as Bases específicas reguladoras de 
cada convocatoria de subvencións establecen taxativamente os criterios de valoración 
das solicitudes, proponse suprimir a comisión avaliadora prevista na base 8.2 , 
substituíndo os parágrafos 1 a 5 da base 8.2 polo seguinte texto: 
 
“A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
A unidade encargada da tramitación administrativa do expediente, á vista da 
documentación que consta neste e logo da valoración das solicitudes de 
conformidade cos criterios de valoración establecidos nas Bases específicas, 
formulará un informe proposta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar o solicitante ou a relación de solicitantes que cumpran 
os requisitos da convocatoria para os que propón a concesión da subvención e a súa 
contía, así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a 
trámite. Este informe proposta será fiscalizado.” 
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En base ao anterior, formúlase a seguinte proposta de ACORDO: 
 
1º. Aprobar a modificación da base 6.12 e da base 8.2 das Bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen 
ánimo de lucro e centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, 
ano 2018, que quedan redactadas nos seguintes termos: 
 
Base 6.12 Solicitaren, polo menos, tres ofertas de distintas empresas provedoras no 
caso de que o gasto sexa superior a 40.000 € (IVE excluído) para realizaren obras, ou 
superior a 15.000 € ( IVE excluído) para adquiriren equipamento ou prestaren 
servizos, nos termos do artigo 31.3. da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, conforme co disposto na Lei galega 12/2011, do 26 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas. 
 
Base 8.2 Concesión 
A concesión das subvencións realizarase mediante un réxime de concorrencia 
competitiva e será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
A unidade encargada da tramitación administrativa do expediente, á vista da 
documentación que consta neste e logo da valoración das solicitudes de 
conformidade cos criterios de valoración establecidos nas Bases específicas, 
formulará un informe proposta de resolución de concesión provisional, debidamente 
motivado, que deberá expresar o solicitante ou a relación de solicitantes que cumpran 
os requisitos da convocatoria para os que propón a concesión da subvención e a súa 
contía, así como as solicitudes desestimadas, as desistidas e as non admitidas a 
trámite. Este informe proposta será fiscalizado. 
 
A Presidencia da deputación ditará resolución de concesión provisional, que deberá 
notificárselles a interesadas/os na forma prevista na convocatoria. Concederáselles 
un prazo de 10 días hábiles para presentaren, se é o caso, a desistencia da solicitude, 
a reformulación, o cambio de obxecto, ou as alegacións que consideren oportunas. 
 
No caso de non formular desistencia expresa, a subvención considerarase aceptada 
tacitamente. 
 
Poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin 
sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas distintas ás aducidas 
polos interesados. Neste caso, a resolución de concesión provisional adoptada terá o 
carácter de definitiva.  
 
No caso de que existisen alegacións por parte das/os interesadas/os, deberanse 
resolver expresamente na resolución de concesión definitiva das subvencións. 
 
A resolución de concesión provisional non crea dereito ningún a favor do beneficiario 
proposto fronte á Deputación mentres non se lle notifique a resolución definitiva de 
concesión. 
 
As autorizacións para as que se refire o apartado 7.2.8, conforme co disposto no 
artigo 29.7.d) 2. da Lei 38/2003 xeral de subvencións, e sempre que achegaren a 
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información necesaria, entenderanse concedidas co outorgamento da subvención, 
nos termos da solicitude presentada. 
 

 
2º. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, co que se entenderá 
notificado aos interesados, de acordo co establecido no art. 45 da Lei 39/2015, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas." 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Por proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno, tras a declaración por unanimidade 
da urxencia, acorda incluír fóra da orde do día os seguintes asuntos: 

 
15.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2018, COMPLEMENTARIAS DAS 
BASES REGULADORAS XERAIS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Visto o expediente 2017000016496 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades 
culturais durante o ano 2018 , no que se acreditan os seguintes 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais 
durante o ano 2018. 
 

Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e 
centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018. 
 

O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO203/2018:Subvencións a entidades sen ánimo de lucro 
para realizar actividades culturais durante o ano 2018 

0612/3341/481 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 

O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 

Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 

Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 

De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo 
para realizar actividades culturais durante o ano 2018, segundo o seguinte texto: 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2018 

BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

Mínimo 1.000 € 
 

Máximo en función da modalidade:  
 

A. Entidades de natureza cultural: 30.000 €  
B. Entidades de natureza veciñal: 10.000 € 

C. Entidades de natureza socioeducativa: 10.000 € 

D. Entidades de natureza social e/ou 
asistencial:20.000 €  
 

Importe solicitado: Ata o 80 % do orzamento de gastos 
subvencionable,  

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,20 e 0,80  

 
Base 3. Obxecto 
 
Obxecto e modalidades do programa FO203/2018 
 
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización 
de actividades culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro da provincia. 
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Na procura dunha mellora na definición do obxecto desta convocatoria e da súa 
utilidade e impacto social, a Área de Cultura da Deputación da Coruña busca perfilar 
progresivamente esta liña de axudas como unha convocatoria orientada ao apoio ao 
desenvolvemento de proxectos culturais, e non ao simple financiamento de 
actividades culturais illadas e inconexas entre elas.  
 
Por tanto, a importante aposta económica que se realiza nesta liña quérese que 
repercuta na posta en marcha de proxectos, comprendido este termo como 
programas unitarios de actividades que comparten vinculación e coherencia temática, 
de obxectivos e de identidade como conxunto.  
 
A convocatoria de 2018 atende, nalgunha das súas modalidades, ambas realidades, 
mais introduce mecanismos de valoración que premian o desenvolvemento de 
proxectos e programas culturais sobre a simple realización de actividades soltas. É 
intención desta Área de Cultura delimitar progresivamente o obxecto da convocatoria 
neste sentido.  
 
Canto ás modalidades internas, a convocatoria FO203, no ánimo de procurar unha 
mellora da eficiencia na xestión e tramitación cara ás entidades e da eficacia na súa 
utilidade de cara á concreción dos obxectos das axudas, distingue catro tipos de 
entidades.  
 
As entidades indicarán na súa solicitude de cal das catro modalidades forman parte, e 
enfocarán a programación de actividades para a que solicitan apoio en función da 
natureza e tipoloxía dos proxectos susceptíbeis de seren subvencionados en cada 
unha delas.  
Só serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso bens 
inventariables.  
A realización do programa de actividades para o que fose concedida a subvención 
será de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de 
seguridade social que delas se deriven. 
 
As catro modalidades desta convocatoria son as que se indican a continuación:  
 

MODALIDADE A. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e 
entidades que teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado no seus 
estatutos).  
 

Nesta modalidade, apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos e 
actividades culturais vinculadas á creación, investigación, formación e difusión 
cultural e á dinamización sociocultural do territorio.  

 

Indicamos a modo de exemplo unha relación de actividades susceptíbeis de contaren 
con apoio económico:  
 

 As actividades de elaboración, edición e difusión de contidos culturais: libros, 
revistas, discos, filmes, propostas musicais e escénicas, exposicións, 
xornadas, congresos, clubs de lectura, recitais … 

 As programacións artísticas: ciclos, certames, xornadas, concertos, 
presentacións… 
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 O desenvolvemento de traballos e actividades culturais de investigación, 
formación, análise ou debate: seminarios, cursos, congresos, simposios, 
xornadas formativas, publicacións, mesas debate, conferencias, charlas…  

 Os proxectos de apoio á creación: residencias artísticas, convocatorias de 
bolsas artísticas, etc  

 Os proxectos socioculturais.  
 Os proxectos de recuperación da historia e a memoria local.  
 Os proxectos de apoio e fomento da creatividade artística das persoas e 

colectivos. 
 Os proxectos e actividades de posta en valor e difusión do patrimonio cultural 

material e inmaterial e de dinamización do territorio: publicacións, guías, rutas 
patrimoniais, contidos audiovisuais…  

 Os eventos e festivais dos diferentes campos da cultura. No caso dos festivais 
audiovisuais, musicais e de artes escénicas, só poderá solicitarse apoio a 
través desta convocatoria para aqueles que:  
a) realicen programación de carácter non profesional (por exemplo, teatro 
amador ou artistas e grupos musicais non profesionais)  
b) realicen programación de carácter profesional mais cun orzamento menor a 
7.500 euros. 
 

MODALIDADE B. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e 
veciños, asociacións xuvenís, de amas de casa, da terceira idade, asociacións 
de mulleres rurais…). 
 

Apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos e actividades de 
natureza sociocultural, dirixidos á dinamización comunitaria e á vertebración e 
cohesión social.  
 

Indicamos a modo de exemplo unha relación de actividades susceptíbeis de contaren 
con apoio económico:  
 

1. Actividades relacionadas coa recuperación da historia, o patrimonio, a identidade e 
a memoria do territorio e das veciñas e veciños.  
 

2. Actividades relacionadas coa información e difusión de contidos vinculados á 
veciñanza, a través de publicacións, revistas, libros, exposicións, contidos 
audiovisuais, soportes dixitais, etc  
 

3. Actividades relacionadas coa formación e/ou o lecer, como cursos, eventos, 
xornadas, etc sempre que os contidos sexan de carácter cultural. Están excluídos 
todos os indicados na base 4 desta convocatoria. Primaranse aqueles destinados a 
mellorar a convivencia veciñal e a fortalecer a relación, colaboración e integración da 
veciñanza.  
 

4. Actividades de fomento da participación social (debates, mesas redondas, foros, 
etc). Primaranse os contidos relacionados coa sensibilización tanto de temas 
relacionados coa problemática específica de cada parroquia, barrio ou concello, como 
doutros temas relacionados co fomento de condutas cívicas vinculadas á igualdade 
de xénero, o respecto á diversidade cultural, lingüística, relixiosa, afectivo-sexual, etc, 



83 

 

o apoio e atención a sectores con dificultades, a educación ou a convivencia 
interxeracional.  
 

En todos os casos se primarán as propostas orientadas ao desenvolvemento de 
proxectos sobre aquelas que simplemente desenvolvan actividades de carácter 
puntual e non se insiran no marco dun proxecto definido. 

 

MODALIDADE C. Entidades de natureza socioeducativa (ANPAS de 
centros educativos do ensino público, asociacións pedagóxicas, etc). 

 
Apoiaranse unicamente proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento 
e das competencias educativas en colaboración co entorno socioeducativo dos 
centros. Para este efecto entendemos por proxectos aqueles programas de 
actividades que comparten vinculación e coherencia temática, de obxectivos e de 
identidade en tanto conxunto.  
 
As actividades propostas deben integrar aprendizaxes e iniciativas que poidan ser 
accesíbeis en condicións de equidade para todo o alumnado. Admitiranse tamén, para 
alén das propostas dirixidas ao alumnado, iniciativas dirixidas á capacitación de nais e 
pais no desenvolvemento da súa función educativa.  

 
Quedarán excluídas desta convocatoria aquelas actividades que teñan carácter 
puntual e que non se insiran no marco dun proxecto definido. Apoiaranse, por tanto, 
programas unitarios de actividades que compartan vinculación e coherencia temática, 
de obxectivos e de identidade en tanto conxunto, e non se apoiarán actividades soltas 
ou illadas. 

 

MODALIDADE D. Entidades de natureza social e/ou asistencial (entidades 
que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais, o 
medio ambiente, a igualdade, a memoria histórica, a sensibilización e traballo 
en valores cívicos e o desenvolvemento territorial e socioeconómico) 
Apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos culturais 
orientados á información e sensibilización social sobre o campo de traballo das 
entidades peticionarias e ao traballo cos seus destinatarios directos a través 
de contidos artísticos e culturais.  

 

Quedarán excluídas desta convocatoria aquelas actividades que teñan carácter 
puntual e non se insiran no marco dun proxecto definido. Apoiaranse, por tanto, 
programas unitarios de actividades que compartan vinculación e coherencia temática, 
de obxectivos e de identidade en tanto conxunto, e non se apoiarán actividades soltas 
ou illadas. 
 
 
Gastos subvencionables neste programa: 
 
Subvencionarase unicamente os seguintes conceptos:  
 
1. Desenvolvemento de actividades, que inclúe: 

 as contratacións externas de servizos (monitores, relatores, profesorado, 
coordinador/a de actividades, etc) 
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 a difusión das actividades (cartelería, materiais de imprenta, publicidade en 
medios, etc) 

 edición e publicación de libros, catálogos e outros soportes 
 os materiais funxibles precisos para a realización da actividade  
 o transporte necesario para a realización das actividades 

 
2. Soldos e salarios e Seguridade Social do persoal contratado para a realización 
das actividades. 
 
3. Alugueiro de espazos para a realización das actividades. Se a entidade 
solicitante utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en alugueiro e 
quere incluír este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá 
xustificar ese uso na memoria incluíndo na súa solicitude de subvención un mínimo de 
20 actividades anuais que se van desenvolver nel, excluíndose do cómputo as de 
natureza interna (reunións da directiva, asembleas de socios e socias, ensaios, etc).  
 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

600 Compras de bens destinados á actividade ( material non inventariable) 
 

621 Arrendamentos e canons 
 

623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas)  
 

624 
 

Transportes 
 

627 Publicidade e propaganda 
 

640 Soldos e salarios 
 

642 Seguridade social a cargo da entidade 
 

 
* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas do programa FO203/2018 
 

Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 
 

 Os eventos de carácter económico vinculados á recreación histórica (feiras 
históricas, mercados medievais e similares) ou á celebración gastronómica 
(festas, xornadas de degustación de produtos e similares).  

 As actividades de carácter non estritamente cultural, como viaxes de ocio 
(excursións, viaxes turísticos e similares) ou festas e celebracións de carácter 
veciñal (festas parroquiais, veciñais, gastronómicas…).  

 As actividades formativas non vinculadas directamente a contidos artísticos 
(mecanografía, informática, manualidades, labor de retallos, cociña…).  
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 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 
servizos sociais e de turismo. 

 As actuacións artísticas solicitadas dentro da Rede Cultural. 
 Os festivais musicais, audiovisuais e de artes escénicas que son obxecto 

específico do programa FO223. Como o programa FO223 esixe un orzamento 
mínimo de gastos solicitado de 7.500 euros e programación de carácter 
profesional, na convocatoria FO203 poderán presentarse solicitudes de apoio 
a festivais se o orzamento destes é menor a 7.500 euros ou a súa 
programación ten carácter non profesional. Pola súa banda, os festivais de 
música coral, bandas de música populares, entidades de música e baile 
tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da 
Coruña teñen o seu programa específico FO213.  

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes).  
 Os gastos de manutención, aloxamento e atención protocolarias; por iso, este 

tipo de gastos, tampouco poderán incluírse nos orzamentos que se presenten 
para calquera outra finalidade. 

 Os gastos financeiros. 
 Ademais de todas as exclusións devanditas, no caso das entidades 

solicitantes nas modalidades C (entidades de natureza socioeducativa) e D 
(entidades de natureza social e/ou asistencial), non se apoiarán nesta 
convocatoria aquelas actividades soltas ou illadas que non se insiran no marco 
dun proxecto definido. 

 

Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes 
Requisitos específicos do programa FO203/2018 

 
 A presente convocatoria vai dirixida a entidades sen ánimo de lucro, con 

domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades 
obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia. 

 Quedan excluídas as entidades titulares de museos, centros de interpretación 
ou bibliotecas e as fundacións da provincia da Coruña (que teñen o programa 
específico FO200); as corais polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de 
grande formato da provincia da Coruña (que teñen o programa específico 
FO213). Igualmente quedan excluídas as ANPAS de centros educativos 
privados.  

 Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades 
que opten por este programa poderán tamén solicitar subvención nos 
seguintes programas: 
FO204: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para 
realizar investimentos culturais durante o ano 2018. 
FO223: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o 
apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes 
escénicas na provincia da Coruña durante o ano 2018. 

 

Obrigas específicas do programa FO203/2018 
 

 As entidades solicitantes procederán á inclusión do logotipo da Deputación 
nos soportes de difusión das actividades subvencionadas facendo constar ao 
seu carón o texto: “Actividade subvencionada pola Deputación da Coruña”. 
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 As entidades ostentarán, en lugar visible e na súa páxina web, a imaxe 
corporativa da Deputación da Coruña. 

 As entidades solicitantes, na difusión das actividades subvencionadas en 
redes sociais, deberán incluír ou etiquetar nas súas entradas aos perfís da 
Área de Cultura da Deputación: @DACCultura no TWITTER e 
https://www.facebook.com/daccultura/ no FACEBOOK.  

 As entidades solicitantes deberán ter sempre a súa páxina web oficial en 
lingua galega e o conxunto de soportes informativos e de difusión das súas 
actividades (folletos, carteis, cuñas de audio, programas de man, etc) deberán 
de estar sempre en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de 
utilizaren tamén outras linguas. 

 Non se subvencionarán solicitudes que exclúan a lingua galega como lingua 
de uso vehicular dos soportes divulgativos das actividades (web, redes sociais, 
cartelaría, folletos e equivalentes). Desde a Área de Cultura da Deputación 
farase seguimento específico para comprobar o cumprimento desta obriga.  

Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO203/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
7.2 Documentación específica do programa FO203/2018. 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes das catro modalidades teñen que achegar os seguintes 
documentos:  
 
1.- Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante. (Terase 
en conta para a súa redacción os elementos de baremo que se recollen na base 8 
desta convocatoria).  

1.1. Tipo de entidade (marcar unicamente unha opción) 
Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades que 
teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado no seus estatutos).  
 

Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, 
asociacións xuvenís, asociacións de mulleres rurais…) 
 

Entidades de natureza educativa (ANPAS de centros educativos 
públicos, asociacións sociopedagóxicas). 
 
Entidades de natureza social e asistencial (entidades que realizan o seu 
labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais) 

1.2. Traxectoria, recursos e base social da entidade:  
- ano de fundación 
- número de anos en funcionamento 
- número de persoas asociadas 
- a entidade conta ou non con local en propiedade ou alugueiro 

1.3. Natureza sociocultural, diversificación e liñas de traballo da entidade. 
Indicarase: 

- as principais liñas de acción da entidade 
- a relación dos grupos de traballo internos, caso de existiren 

https://www.facebook.com/daccultura/
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- relación e descrición breve dos proxectos máis relevantes realizados 
nos últimos 3 anos 

1.4. Ferramentas de difusión, impacto social e acceso aberto ao traballo da 
entidade: 

- Indicación da páxina web e dos perfís en redes sociais. 
- Informe de medios das actividades realizadas no ano anterior. 
- Relación das publicacións periódicas (boletín, revista, etc) da entidade. 
- Explicación da política da entidade en relación co acceso público aos 
seus traballos, memorias, proxectos, etc (traballo en código aberto).  

2.- Memoria explicativa do proxecto para o que solicita a subvención. Terase en 
conta para a súa elaboración os elementos de baremo explicados na base 8 desta 
convocatoria. A memoria conterá como mínimo os seguintes aspectos:  

Características e interese cultural da proposta.  
- Nome do proxecto e relación das actividades que se van desenvolver. 
- Obxectivos que se perseguen. 
- Calendario das actividades. 

 

Destinatarios e impacto sociocultural e comunitario 
 

- Colectivos e persoas destinatarias. 
- Descrición do labor de colaboración da entidade solicitante con outras 
entidades sociais e culturais, caso de existir, indicando nome de cada 
unha delas e actividades en que se produciu a colaboración 

- Explicación da natureza e impacto sociocultural das actividades 
(número de persoas asistentes ou participantes, traballo con colectivos 
de especial interese social, etc).  
- Estratexias e ferramentas de difusión das actividades e de creación 
de públicos, se for o caso. 

 

Se a entidade solicitante utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en 
alugueiro e quere incluír este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, 
deberá xustificar ese uso na memoria incluíndo na súa solicitude de subvención un 
mínimo de 20 actividades anuais que se van desenvolver nel, excluíndose do 
cómputo as de natureza interna. 
3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición 
no rexistro público correspondente. 
4.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización do proxecto, 
desagregado por conceptos. 
5.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento de 
gastos. 
6.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 
 

7.- Certificación do número de persoas asociadas. 
8.- Declaración da disposición gratuíta do seu local a outras entidades. 
9.- Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto. 
 

10.- Acreditación da propiedade ou alugueiro de local, caso de existir.  
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As memorias coa información das solicitudes deberán contemplar toda a 
información á que se fai referencia na base 8 desta convocatoria, para posibilitar 
a adecuada valoración das solicitudes. Non se terán en conta para o baremo aqueles 
aspectos non acreditados ou informados debidamente pola entidade solicitante.  
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
 
Base 8. Resolución 
1. 8.1 Valoración das solicitudes específicas do programa FO203/2018 
 
 
8.1.1. CONCEPTOS DE VALORACIÓN COMÚNS ÁS CATRO MODALIDADES: 
 

1. Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 puntos. 
 

2. Traxectoria, recursos e base social da entidade: ata 20 puntos. 
 Menos de 5 anos de actividade continuada, 2 puntos. 
 Entre 5 e 10 anos de actividade continuada, 3 puntos 
 Máis de 10 anos de actividade continuada, 5 puntos.  
 Entre 26 e 50 persoas asociadas, 5 puntos.  
 Entre 51 e 100 persoas asociadas, 7 puntos. 
 Máis de 100 persoas asociadas, 10 puntos.  

 
o A entidade conta con local en propiedade ou en alugueiro, 2 puntos.  
o A entidade pon o seu local (en propiedade ou alugueiro) a disposición 

doutras entidades de forma gratuíta, 3 puntos. 
 

3. Ferramentas de difusión, impacto social e acceso aberto ao traballo da 
entidade: ata 20 puntos.  
 

o A entidade conta con páxina web e perfís de redes sociais actualizados 
para a difusión e recollida de toda a actividade realizada: ata 5 puntos.  

o A entidade presenta un informe de medios, coa relación de ligazóns ou 
referencias á presenza en medios de comunicación acadada no ano 
anterior: ata 5 puntos.  

o A entidade conta con algún tipo de publicación periódica (revista, 
boletín, etc) en formato físico: 5 puntos.  

o A entidade comparte ou permite o acceso público, a través da súa web, 
ás memorias dos proxectos e iniciativas, materiais editados, etc: 5 
puntos.  

 
8.1.2. CONCEPTOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS DE CADA MODALIDADE: 
 
 
MODALIDADE A. ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL. 
 
• Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo da 
entidade: ata 20 puntos.  
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o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo das artes 
escénicas ou musicais (exemplos: grupo de teatro, grupo coral, 
formación musical…), 4 puntos. 

o A entidade edita unha publicación periódica e/ou conta con grupo 
estábel de persoas no campo da lectura, o libro e/ou a edición 
(exemplos: edición de revista, club de lectura, obradoiro de escrita 
literaria…), 4 puntos. 

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da imaxe, as 
artes plásticas e o audiovisual (exemplos: a entidade conta con espazo 
e programación expositiva habitual, con grupo estábel de creación 
audiovisual, artístico e/ou fotográfico…), 4 puntos.  

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do 
patrimonio material e/ou inmaterial (exemplos: grupo estábel de 
divulgación patrimonial, con rutas ou visitas guiadas habituais...), 4 
puntos. 

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do 
pensamento, a historia e o debate social (exemplos: grupo de 
recuperación da memoria local, grupo de debate e equivalentes), 4 
puntos.  
• Interese da proposta presentada, valorado por unha comisión 
técnica de persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: 
ata 30 puntos.  

Valoraranse os seguintes aspectos: 
A) O interese cultural da proposta, ata15 puntos. 
B) O impacto sociocultural, os destinatarios e as estratexias de creación de 
públicos previstas na proposta, ata 15 puntos.  
A Comisión Técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A 
e B, derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que 
solicita a subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada 
entidade traslada no documento 1 (Informe explicativo da natureza e 
traxectoria da entidade solicitante).  

MODALIDADE B. ENTIDADES DE NATUREZA VECIÑAL.  
• Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo 
da entidade: ata 20 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos relacionadas coa recuperación da identidade e 
da memoria veciñal e/ou coa información e difusión de contidos relacionados 
directamente coa veciñanza, a través de publicacións, revistas, libros, 
exposicións, contidos audiovisuais, soportes dixitais, etc. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos que tiveron en conta a perspectiva de xénero, o 
apoio á normalización social da lingua galega, o respecto ao entorno e 
coñecemento e valoración do medio ambiente e o patrimonio natural ou a 
atención e apoio á integración de persoas con dificultades. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos centrados na mellora da convivencia veciñal, as 
relacións interxeracionais e no fortalecemento da relación, colaboración e 
integración da veciñanza. 4 puntos.  
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o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de actividades de 
fomento do debate e/ou a participación social da veciñanza nos últimos 3 anos, 
a través de debates, foros, mesas redondas, etc. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita a xestión directa dalgún espazo ou 
recurso de uso e interese social e accesible ao conxunto da veciñanza. 4 
puntos.  
• Interese da proposta presentada, valorado por unha comisión técnica de 
persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: ata 30 puntos.  

Valoraranse os seguintes aspectos: 
A) O interese cultural da proposta, ata15 puntos. 
B) O impacto sociocultural e comunitario da proposta, ata 15 puntos.  
A Comisión Técnica , no informe técnico correspondente, valorará os puntos A e B, 
derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que solicita a 
subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada entidade traslada 
no documento 1 (Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante).  
 
MODALIDADE C. ENTIDADES DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA. 

 

• Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de 
traballo da entidade e do proxecto para o que se solicita apoio: ata 20 
puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos que incluíron estratexias dirixidas a 
persoas en situación de especial vulnerabilidade social e/ou educativa. 
4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos que tiveron en conta a perspectiva de 
xénero: 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos que tiveron en conta o apoio á 
diversidade cultural e á normalización social da lingua galega. 4 
puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos que abordaron o coñecemento e 
valoración do medio ambiente, o patrimonio natural e o respecto e 
coñecemento do contorno. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de actividades 
formativas no ámbito sociopedagóxico nos últimos 3 anos dirixidas á 
formación do profesorado. 4 puntos.  
• Interese do proxecto presentado, valorado por unha Comisión 
técnica de persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: 
ata 30 puntos.  

 
Avaliarase polo seu grao de elaboración, concreción e coherencia cos seus propios 
obxectivos e coa finalidade da propia convocatoria. Desagregarase en:  
 
A. Grao de calidade en termos de elaboración e concreción do proxecto (obxectivos, 
actividades e plan de traballo). Ata10 puntos.  
B. Grao de calidade en termos de coherencia e interese das actividades. Ata 10 
puntos.  
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C. Presenza de elementos innovadores na proposta de contidos, na metodoloxía ou 
nos recursos utilizados para o desenvolvemento do proxecto. Ata 10 puntos. 
 
A Comisión Técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A , B e C, 
derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que solicita a 
subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada entidade traslada 
no documento 1 (Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante).  
 
MODALIDADE D. ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL E/OU ASISTENCIAL. 
 
• Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo da 
entidade e do proxecto para o que se solicita apoio: ata 20 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos centrados no ámbito da inclusión social 
e no apoio a persoas e colectivos en risco de exclusión. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita que no desenvolvemento dos seus 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos tivo en conta a perspectiva 
de xénero, a normalización social da lingua galega, o respecto á 
diversidade cultural, lingüística, relixiosa ou afectivo-sexual ou o 
coñecemento e valoración do medio ambiente e do patrimonio natural. 
4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos cuxa finalidade principal fose o apoio na 
atención a persoas e familiares destas afectadas por unha 
discapacidade física, intelectual ou sensorial; unha enfermidade 
mental, neurolóxica, dexenerativa ou unha enfermidade crónica, 
incluíndo as “enfermidades raras”. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos centrados na sensibilización social nos 
ámbitos das actitudes cívicas, os valores democráticos e o respecto 
aos dereitos humanos. 4 puntos.  

o A entidade solicitante acredita o desenvolvemento de proxectos e 
actividades nos últimos 3 anos centrados no desenvolvemento 
socioeconómico do territorio. 4 puntos.  

• Interese do proxecto presentado, valorado por unha comisión técnica de 
persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: ata 30 puntos.  
 

Avaliarase polo seu grao de elaboración, concreción e coherencia cos seus propios 
obxectivos e coa finalidade da propia convocatoria. Desagregarase en:  
 
A. Grao de calidade en termos de elaboración e concreción do proxecto (obxectivos, 
actividades e plan de traballo). Ata10 puntos.  
B. Grao de calidade en termos de coherencia e interese das actividades. Ata 10 
puntos.  
C. Presenza de elementos innovadores na proposta de contidos, na metodoloxía ou 
nos recursos utilizados para o desenvolvemento do proxecto. Ata 10 puntos. 
 
A Comisión Técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A, B e C, 
derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que solicita a 
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subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada entidade traslada 
no documento 1 (Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante).  
 
Base 9. Xustificación e pagamento 
9.3 Documentación específica do programa FO203/2018 
 Memoria xustificativa da realización da actividade e do cumprimento das 
condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, os 
seguintes aspectos: actividades desenvoltas; temporalización; cuantificación e perfil 
dos participantes; resultados obtidos.  
Se a entidade utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en alugueiro 
e quere incluír este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá 
xustificar ese uso na memoria, incluíndo un mínimo de 20 actividades anuais 
desenvoltas nel, excluíndose do cómputo as de natureza interna (reunións da 
directiva, asembleas de socios e socias, ensaios, etc)."  

 
16.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR 
INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2018, COMPLEMENTARIAS 
DAS BASES REGULADORAS XERAIS 

 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Visto o expediente 2017000016497 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos 
culturais durante o ano 2018 , no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos 
culturais durante o ano 2018. 
 

Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e 
centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018. 
 

O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO204/2018:Subvencións a entidades sen ánimo 

de lucro para realizar investimentos culturais 
durante o ano 2018 

0612/3339/781 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 

O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 

Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 

Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 

De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo 
para realizar investimentos culturais durante o ano 2018, segundo o seguinte texto: 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2018 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 
 

Denominación: Programa de subvencións a entidades sen ánimo 
de lucro para realizar investimentos culturais 
durante o ano 2018 

Referencia: FO204/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3339/781 – Importe 300.000 € 
 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

Mínimo 1.000 € 
 

Máximo en función da modalidade:  
 

A. Entidades de natureza cultural: 30.000 €  
B. Entidades de natureza veciñal: 10.000 € 

C. Entidades de natureza socioeducativa: 10.000 € 

D. Entidades de natureza social e/ou 
asistencial:20.000 €  
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Importe solicitado: Ata o 80 % do orzamento de gastos 
subvencionable. 

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,20 e 0,80 

 
 
Base 3. Obxecto 
 
Obxecto específico do programa FO204/2018 
 
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse á realización de 
investimentos culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte 
dos ámbitos correspondentes ás seguintes modalidades: 
 
MODALIDADE A. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades 
que teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado nos seus estatutos).  
 

MODALIDADE B. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e 
veciños, asociacións xuvenís, de amas de casa, da terceira idade, asociacións 
de mulleres rurais…). 
MODALIDADE C. Entidades de natureza socioeducativa (ANPAS de 
centros educativos do ensino público, asociacións pedagóxicas, etc). 

 

MODALIDADE D. Entidades de natureza social e/ou asistencial (entidades 
que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais, o 
medio ambiente, a igualdade, a memoria histórica, a sensibilización e traballo 
en valores cívicos e o desenvolvemento territorial e socioeconómico).  
Serán obxecto deste programa de subvencións:  

 

 Equipamentos e moblaxe. 
 Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles de titularidade da 

entidade solicitante. 
 Compra de materiais de uso técnico e artístico vinculados ao 

desenvolvemento da programación das actividades da entidade.  
 
Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

211 Construcións 
 

213 Maquinaria 
 

214 Útiles 
 

216 Mobiliario 
 

217 Equipos para proceso de información 
 

219 Outro inmobilizado material ( materiais de uso técnico e 
artístico) 
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* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
 
Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas do programa FO204/2018 
 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 

 A adquisición ou construción de novos locais. 
 A adquisición de vehículos de transporte 
 Os equipamentos destinados a cafeterías, bufetes ou similares do local social. 
 Os investimentos deportivos e de tempo libre, de promoción económica, de 

servizos sociais e de turismo. 
 Os investimentos no patrimonio arquitectónico. 
 Os gastos financeiros. 

 
Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO204/2018 
 

 A presente convocatoria vai dirixida a entidades de carácter cultural, sen 
ánimo de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten 
que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial 
desta provincia. 

 Quedan excluídas as entidades titulares de museos, centros de interpretación 
ou bibliotecas e as fundacións da provincia da Coruña (que teñen o programa 
específico FO200); as corais polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de 
grande formato da provincia da Coruña (que teñen o programa específico 
FO214).  

 Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades 
que opten por este programa poderán tamén solicitar subvención nos 
seguintes programas: 
FO203: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para 
realizar actividades culturais durante o ano 2018  
FO223: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o 
apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes 
escénicas na provincia da Coruña durante o ano 2018 

 
 
Obrigas específicas do programa FO204/2018 
 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das Bases reguladoras xerais, as 
entidades beneficiarias de subvención neste programa terán as seguintes: 
 

 As entidades beneficiarias quedan obrigadas a destinar os bens aos fins 
concretos para a que foi concedida a subvención durante un período mínimo 
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de cinco anos, no caso de inmobles, ou de dous anos, no caso de bens 
inventariables. 

 As entidades solicitantes procederán á inclusión do logotipo da Deputación 
nos soportes de difusión das actividades, obras en locais ou soportes de 
investimentos subvencionados, facendo constar ao seu carón o texto: 
“Actividade/obra subvencionada pola Deputación da Coruña”. 

 As entidades ostentarán, en lugar visible e na súa páxina web, a imaxe 
corporativa da Deputación da Coruña. 

 As entidades solicitantes, na difusión das actividades subvencionadas en 
redes sociais, deberán incluír ou etiquetar nas súas entradas os perfís da área 
de cultura da Deputación: @DACCultura no TWITTER e 
https://www.facebook.com/daccultura/ no FACEBOOK.  

 As entidades solicitantes deberán ter a súa páxina web oficial en lingua galega 
e o conxunto de soportes informativos e de difusión das súas actividades 
(folletos, carteis, cuñas de audio, programas de man, etc) deberán igualmente 
estar en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de utilizaren tamén 
outras linguas.  

 No caso de execución de obras en locais, as entidades solicitantes usarán a 
lingua galega nos elementos de sinalización internos e externos. Toda a 
sinalética dos espazos e mobiliario dos locais deberá estar en lingua galega, 
sen que iso exclúa a posibilidade de o estar tamén noutras linguas. Desde a 
Área de Cultura da Deputación farase seguimento específico para comprobar 
o cumprimento desta obriga.  
O incumprimento destas obrigas levará parella a perda da subvención.  

 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO204/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
7.2 Documentación específica do programa FO204/2018 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 
1.- Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante. (Terase 
en conta para a súa redacción os elementos de baremo que se recollen na base 8 
desta convocatoria).  
 
1.1. Tipo de entidade (marcar unicamente unha opción): 

Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e 
entidades que teñan o seu carácter cultural debidamente 
acreditado nos seus estatutos).  

 

Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e 
veciños, asociacións xuvenís, asociacións de mulleres rurais…) 

 

Entidades de natureza educativa (ANPAS de centros educativos 
públicos, asociacións sociopedagóxicas). 

 

https://www.facebook.com/daccultura/
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Entidades de natureza social e asistencial (entidades que 
realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos 
sociais) 

1.2. Traxectoria, recursos e base social da entidade: 
 

- ano de fundación 
- número de anos en funcionamento 
- número de persoas asociadas 
- a entidade conta ou non con local en propiedade ou alugueiro 
 

1.3. Natureza sociocultural, diversificación e liñas de traballo da entidade. 
Indicarase:  

- as principais liñas de acción da entidade 

- a relación dos grupos de traballo internos, caso de existiren 

- a relación e descrición breve dos proxectos máis relevantes realizados nos 
últimos 3 anos 

1.4. Ferramentas de difusión, impacto social e acceso aberto ao traballo da 
entidade:  

- Indicación da páxina web e dos perfís en redes sociais. 
- Informe de medios das actividades realizadas no ano anterior. 
- Relación das publicacións periódicas (boletín, revista, etc) da entidade. 
- Explicación da política da entidade en relación co acceso público aos seus 
traballos, memorias, proxectos, etc .  

2.- Memoria explicativa do investimento para o que solicita a subvención, que 
conterá como mínimo os seguintes aspectos:  

o Descrición do investimento que se vai realizar, para os efectos de 
comprobar que é subvencionable nesta convocatoria segundo o 
disposto na base 3 

o Xustificación argumentativa do interese do investimento e da súa 
repercusión na comunidade usuaria (número de entidades diferentes 
ás que beneficia, impacto na veciñanza, etc) 

3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición 
no rexistro público correspondente. 
4.- No caso de obras:  

* Resumo do orzamento de execución por capítulos ou memoria valorada, 
aínda que unha vez concedida a axuda, de ser legalmente necesario, 
requirirase para xustificar, a achega do proxecto técnico. Non obstante o 
anterior, cando o orzamento de execución da obra supere o límite do contrato 
menor, é dicir, 40.000 € IVE excluído, deberá presentarse necesariamente o 
proxecto técnico; así como naqueles proxectos de contía inferior cando se 
trate de obras que afecten á estabilidade, seguridade e estanquidade da obra, 
circunstancia que deberá acreditarse no expediente. 
No caso de solicitar a axuda para unha fase da obra, definirase a fase no 
informe técnico e garantirase que é susceptible de utilización independente e a 
posibilidade de continuidade da obra por contar con financiamento. 

 
* declaración de ter acreditada a propiedade ou dereito real que se posúa 
sobre o ben inmoble, propiedade ou arrendamento, con indicación do prazo de 
vixencia, e, no seu caso, declaración de ter autorización do propietario para a 
realización das obras. 
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*compromiso de obtención de licenzas e autorizacións preceptivas para os 
efectos do cumprimento da legalidade urbanística e do respecto e protección 
do patrimonio histórico-artístico e do medio. 

5.- Compromiso de manter a adscrición do ben ás fins que motivaron a concesión da 
subvención, por un prazo mínimo de cinco anos, no caso de inmobles ou de dous 
anos no caso de bens inventariables. 
6.- Compromiso, cando corresponda, de inscribir o ben no rexistro público 
correspondente, con indicación da subvención obtida e do período de adscrición do 
dito ben ás fins previstas. 
7.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización do investimento, 
desagregado por conceptos. 
8.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento de 
gastos. 
9.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 
 

10.- Certificación do número de persoas asociadas 

11.- Declaración da disposición gratuíta do seu local a outras entidades. 
12.- Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto. 
 

13.- Acreditación da propiedade ou alugueiro de local, caso de existir.  
No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial 
dos investimentos con persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na 
que está inscrita no IAE e achegar a documentación de constitución da entidade para 
comprobar o seu obxecto social. 
 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO204/2018 
 
8.1.1. CONCEPTOS DE VALORACIÓN COMÚNS ÁS CATRO MODALIDADES: 
 
1. Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 puntos. 

 

2. Traxectoria, recursos e base social da entidade: ata 20 puntos. 
 Menos de 5 anos de actividade continuada, 2 puntos. 
 Entre 5 e 10 anos de actividade continuada, 3 puntos 
 Máis de 10 anos de actividade continuada, 5 puntos.  
 Entre 26 e 50 persoas asociadas, 5 puntos.  
 Entre 51 e 100 persoas asociadas, 7 puntos. 
 Máis de 100 persoas asociadas, 10 puntos.  

 
o A entidade conta con local en propiedade ou en alugueiro, 2 puntos.  
o A entidade pon o seu local (en propiedade ou alugueiro) a disposición 

doutras entidades de forma gratuíta, 3 puntos. 
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3. Ferramentas de difusión, impacto social e acceso aberto ao traballo da 
entidade: ata 20 puntos.  

 

o A entidade conta con páxina web e perfís de redes sociais actualizados 
para a difusión e recollida de toda a actividade realizada: ata 5 puntos.  

o A entidade presenta un informe de medios, coa relación de ligazóns ou 
referencias á presenza en medios de comunicación acadada no ano 
anterior: ata 5 puntos.  

o A entidade conta con algún tipo de publicación periódica (revista, 
boletín, etc) en formato físico: 5 puntos.  

o A entidade comparte ou permite o acceso público, a través da súa web, 
ás memorias dos proxectos e iniciativas, materiais editados, etc: 5 
puntos.  

 
4. Interese do investimento presentado, valorado por unha comisión técnica de 
persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: ata 30 puntos.  

 
Valoraranse os seguintes aspectos:  

A. A necesidade e contribución real do investimento presentado para o mellor 
desenvolvemento das actividades da entidade.  
 
B. A valoración do impacto e do número de persoas beneficiarias -directa e 
indirectamente- do investimento presentado, incluíndo a vida útil ou tempo de 
aproveitamento deste.  

 
A Comisión técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A e B, 
derivados do documento 2 (Memoria explicativa do investimento para o que se 
solicita a subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada entidade 
traslada no documento 1 (Informe explicativo da natureza e traxectoria da entidade 
solicitante). Do mesmo xeito, na súa valoración a Comisión terá en conta criterios 
comparativos en función do tipo de entidade (cultural, veciñal, educativa ou 
social/asistencial).  
 
 
8.1.2. CONCEPTOS DE VALORACIÓN ESPECÍFICOS DE CADA MODALIDADE. 
 
MODALIDADE A. ENTIDADES DE NATUREZA CULTURAL. 

 Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo 
da entidade: ata 20 puntos.  

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo das artes 
escénicas ou musicais (exemplos: grupo de teatro, grupo coral, 
formación musical…), 4 puntos. 

o A entidade edita unha publicación periódica e/ou conta con grupo 
estábel de persoas no campo da lectura, o libro e/ou a edición 
(exemplos: edición de revista, club de lectura, obradoiro de escrita 
literaria…), 4 puntos.  

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da imaxe, as 
artes plásticas e o audiovisual (exemplos: a entidade conta con espazo 
e programación expositiva habitual, con grupo estábel de creación 
audiovisual, artístico e/ou fotográfico…), 4 puntos.  
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o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do 
patrimonio material e/ou inmaterial (exemplos: grupo estábel de 
divulgación patrimonial, con rutas ou visitas guiadas habituais...), 4 
puntos. 

o A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do 
pensamento, a historia e o debate social (exemplos: grupo de 
recuperación da memoria local, grupo de debate e equivalentes), 4 
puntos.  

 

MODALIDADE B. ENTIDADES DE NATUREZA VECIÑAL.  
 Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo 

da entidade: ata 20 puntos.  
o A entidade acredita o desenvolvemento de proxectos e actividades nos 

últimos 3 anos relacionadas coa recuperación da identidade e da 
memoria veciñal e/ou coa información e difusión de contidos 
relacionados directamente coa veciñanza, a través de publicacións, 
revistas, libros, exposicións, contidos audiovisuais, soportes dixitais, 
etc. 4 puntos.  

o A entidade acredita o desenvolvemento de proxectos e actividades nos 
últimos 3 anos que tiveron en conta a perspectiva de xénero, o apoio á 
normalización social da lingua galega, o respecto ao entorno e 
coñecemento e valoración do medio ambiente e o patrimonio natural ou 
a atención e apoio á integración de persoas con dificultades. 4 puntos.  

o A entidade acredita o desenvolvemento de proxectos e actividades nos 
últimos 3 anos centrados na mellora da convivencia veciñal, as 
relacións interxeracionais e no fortalecemento da relación, colaboración 
e integración da veciñanza. 4 puntos.  

o A entidade acredita o desenvolvemento de actividades de fomento do 
debate e/ou a participación social da veciñanza nos últimos 3 anos, a 
través de debates, foros, mesas redondas, etc. 4 puntos.  

o A entidade acredita a xestión directa dalgún espazo ou recurso de uso 
e interese social e accesible ao conxunto da veciñanza. 4 puntos.  

 

MODALIDADE C. ENTIDADES DE NATUREZA SOCIOEDUCATIVA. 
 

 Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo 
da entidade e do proxecto para o que se solicita apoio: ata 20 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos que incluíron estratexias 
dirixidas a persoas en situación de especial vulnerabilidade social e/ou 
educativa. 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos que tiveron en conta a 
perspectiva de xénero: 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos que tiveron en conta o 
apoio á diversidade cultural e á normalización social da lingua galega. 
4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos que abordaron o 
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coñecemento e valoración do medio ambiente, o patrimonio natural e o 
respecto e coñecemento do contorno. 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
actividades formativas no ámbito sociopedagóxico nos últimos 3 anos 
dirixidas á formación do profesorado. 4 puntos.  

 
MODALIDADE D. ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL E/OU ASISTENCIAL. 

 

 Natureza sociocultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo 
da entidade e do proxecto para o que se solicita apoio: ata 20 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos centrados no ámbito da 
inclusión social e no apoio a persoas e colectivos en risco de exclusión. 
4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita que no 
desenvolvemento dos seus proxectos e actividades nos últimos 3 anos 
tivo en conta a perspectiva de xénero, a normalización social da lingua 
galega, o respecto á diversidade cultural, lingüística, relixiosa ou 
afectivo-sexual ou o coñecemento e valoración do medio ambiente e 
do patrimonio natural. 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos cuxa finalidade principal 
fose o apoio na atención a persoas e familiares destas afectadas por 
unha discapacidade física, intelectual ou sensorial; unha enfermidade 
mental, neurolóxica, dexenerativa ou unha enfermidade crónica, 
incluíndo as “enfermidades raras”. 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos centrados na 
sensibilización social nos ámbitos das actitudes cívicas, os valores 
democráticos e o respecto aos dereitos humanos. 4 puntos.  

o A entidade achega documentación que acredita o desenvolvemento de 
proxectos e actividades nos últimos 3 anos centrados no 
desenvolvemento socioeconómico do territorio. 4 puntos.  

 
Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO204/2018 
As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera 
natureza que xeren gastos de investimento, xustificaranse segundo se indica 
deseguido: 
 
Subvencións de importe inferior a 3.000 € 
 
Presentarase a seguinte documentación:  
 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión 
da subvención, con indicación dos investimentos realizados, dos usuarios, dos 
resultados obtidos e as desviacións acaecidas, e detalle dos ingresos ou 
subvencións que financiasen o investimento subvencionado, con indicación do 
seu importe e procedencia.  
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A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de 
licenzas preceptivas e cumprimento de normas contractuais e urbanísticas, e 
acreditarse a recepción da obra ou o equipamento. 

 
 Factura dixital ou escaneada. 

 
Subvencións de 3.000 € ou máis 
 
Presentarase a seguinte documentación:  
 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión 
da subvención con indicación dos investimentos realizados, dos usuarios e 
dos resultados obtidos, e detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen 
o investimento subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia.  
A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de 
licenzas preceptivas e cumprimento de normas contractuais e acreditarse a 
recepción da obra ou o equipamento. 

 Achegarase, ademais a seguinte documentación: 
o Adquisición de bens de equipo: 

 Factura dixital ou escaneada 
 Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e 

fotografía 
 Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano 

competente da entidade beneficiaria. 
 Se o importe do equipo supera os 18.000,00 € (IVE excluído) 

deberá achegarse telematicamente unha valoración pericial do 
ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 

 Execución de obras: 
 Certificación escaneada de obra subscrita por técnico 

colexiado competente 
 Relación valorada dixital 
 Factura dixital ou escaneada 
 Acta de recepción escaneada, e fotografía 
 Declaración da aprobación polo órgano competente da 

entidade beneficiaria da subvención." 
 
 
17.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CORAIS POLIFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA POPULARES, 
ENTIDADES DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E FORMACIÓNS 
MUSICAIS DE GRANDE FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DAS BASES REGULADORAS XERAIS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Visto o expediente 2017000016500 relativo á aprobación das Bases reguladoras do  
programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande 
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formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais, 
ano 2018 , no que se acreditan os seguintes 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de 
música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da 
provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 
2018. 
Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro e 
centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2018  
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 

Programa Aplic. presupostaria 

FO213/2018: Subvencións a corais polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música 

e baile tradicional galego e formacións musicais de 
grande formato da provincia da Coruña, para o 

desenvolvemento de actividades culturais ano 
2018 

0612/3343/481 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 

De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
 
Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a corais polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e 
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formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o 
desenvolvemento de actividades culturais, ano 2018, segundo o seguinte texto: 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CORAIS POLIFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA 
POPULARES, ENTIDADES DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E 
FORMACIÓNS MUSICAIS DE GRANDE FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, 
PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2018  
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas 
de música populares, entidades de música e baile 
tradicional galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, para o 
desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 
2018 

Referencia: FO213/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3343/481 – Importe 450.000 € 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

Mínimo 1.000 €, máximo 30.000 € 

Importe solicitado: Do 20 % ao 80 % do orzamento de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,20 e 0,80 

 
Base 3. Obxecto  
Obxecto específico do programa FO213/2018 
Serán obxecto deste programa de subvencións: 

 Actividades formativas.  
 

 Actividades de documentación, investigación, recuperación e posta en valor da 
nosa cultura popular e tradicional, en formato físico e/ou virtual.  

 

 Produción de espectáculos, exposicións, libros, discos ou outro tipo de 
materiais directamente relacionados coa cultura popular e tradicional galega 
obxecto desta liña específica: bandas de música populares, música coral, 
música e baile tradicional. 

 

 Organización de festivais, mostras e encontros de entidades do ámbito 
obxecto da convocatoria.  

Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  
A realización do programa de actividades para o que fose concedida a subvención 
será de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de 
seguridade social que delas se deriven. 
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Gastos subvencionables no programa FO213/2018: 
 
Neste programa subvencionarase unicamente os seguintes conceptos:  
1. Desenvolvemento de actividades, que inclúe: 

 as contratacións externas de servizos (monitores, relatores, profesorado, 
coordinador/a de actividades, etc) 

 a difusión das actividades (cartelería, materiais de imprenta, publicidade en 
medios, etc) 

 edición e publicación de libros, catálogos e outros soportes 
 os materiais funxibles precisos para a realización da actividade  
 o transporte necesario para a realización das actividades 

2. Soldos e salarios e Seguridade Social do persoal contratado para a realización 
das actividades. 
3. Alugueiro de espazos para a realización das actividades. Se a entidade 
solicitante utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en alugueiro e 
quere incluír este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, deberá 
xustificar ese uso na memoria incluíndo na súa solicitude de subvención un mínimo de 
20 actividades anuais a desenvolver nel, excluíndose do cómputo as de natureza 
interna (reunións da directiva, asembleas de socios e socias, ensaios, etc). 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

600 Compras de bens destinados á actividade ( material non inventariable) 

621 Arrendamentos e canons 

623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas)  

624 Transportes 

627 Publicidade e propaganda 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade social a cargo da entidade 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
Base 4. Exclusións 

1. Exclusións específicas do programa FO213/2018 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras xerais, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 

 As actuacións de agrupacións artísticas incluídas na Rede Cultural da 
Deputación. 

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes).  
 Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, salvo que estean 

vinculados directamente á realización de festivais, mostras e encontros. Estes 
gastos deberán especificarse motivadamente no orzamento.  

 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de 

servizos sociais e de turismo. 
Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes 
Requisitos específicos do programa FO213/2018 

 Esta liña de subvencións canaliza o apoio económico da Deputación da 
Coruña para o desenvolvemento de actividades e proxectos das entidades sen 
fins de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que na nosa 
provincia dinamizan o campo da cultura popular e tradicional (corais, bandas 
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de música, grupos de baile e/ou música tradicional), así como das formacións 
musicais de grande formato (orquestras sinfónicas e de cámara).  

 No caso das formacións musicais de grande formato, estas deben ter máis 
de 30 integrantes e actividade continuada nos cinco anos anteriores ao da 
solicitude da subvención. 

 Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades 
que opten por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa 
FO214: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música 
populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións 
musicais e grande formato da provincia da Coruña, para a realización de 
investimentos culturais durante o ano 2018. 

Obrigas específicas do programa FO213/2018 
 Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as 

entidades solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 
 Incluír o logotipo da Deputación nos soportes de difusión das actividades 

subvencionadas facendo constar ao seu carón o texto: “Actividade 
subvencionada pola Deputación da Coruña” 

 As entidades solicitantes, na difusión das actividades subvencionadas en 
redes sociais, deberán incluír ou etiquetar nas súas entradas aos perfís da 
área de cultura da Deputación: @DACCultura no TWITTER e 
https://www.facebook.com/daccultura/ no FACEBOOK.  

 As entidades solicitantes deberán ter a súa páxina web oficial en lingua galega 
e o conxunto de soportes informativos e de difusión das súas actividades 
(folletos, carteis, cuñas de audio, programas de man, etc) deberán de estar 
sempre en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de utilizaren tamén 
outras linguas.  

 Non se subvencionarán solicitudes que exclúan a lingua galega como lingua 
de uso vehicular dos soportes divulgativos das actividades (web, redes sociais, 
cartelaría, folletos e equivalentes). Desde a área de Cultura da Deputación 
farase seguimento específico para comprobar o cumprimento desta obriga. 

 As entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir ás 
actividades formativas que no campo da xestión e as políticas culturais 
organice durante o exercicio 2018 a área de Cultura da Deputación da Coruña.  

O incumprimento destas obrigas levará parella a perda da subvención.  
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO213/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
7.2 Documentación específica do programa FO213/2018 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da 
proposta de actividades para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte 
información: 
1.1. Traxectoria da entidade: 

a. ano de fundación 
b. número de anos en funcionamento 
c. número de persoas asociadas á entidade 

 

https://www.facebook.com/daccultura/
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1.2. Formación musical. 
Neste apartado da memoria as entidades solicitantes deberán realizar unha 
explicación pormenorizada das actividades formativas. Explicarase se as accións 
formativas teñen carácter puntual (cursos, seminarios) ou estábel (escola, con 
duración mínima de 8 meses e profesorado contratado). Igualmente farase constar se 
a escola ten carácter regrado e está recoñecida oficialmente pola Xunta de Galicia. 
Finalmente entregarán unha certificación do número de alumnos e alumnas 
participantes das súas actividades formativas.  
1.3. Base social e integrantes. 
As entidades certificarán, por un lado, o número de persoas asociadas e, por outro, 
realizarán unha explicación das formacións artísticas dependentes directamente da 
entidade e certificarán o número de integrantes nelas.  
 
 
2.- Memoria explicativa da actividade para a que solicita a subvención, que 
conterá como mínimo os seguintes aspectos:  
2.1. Descrición da actividade que se vai realizar, para os efectos de comprobar que 
é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3. 
Se a actividade a realizar ten carácter formativo, deberán incluír a programación 
didáctica prevista (materias, profesorado, obxectivos, etc). Se for un evento deberá 
incluír a correspondente folla de produción. No caso de desprazamentos débese 
incluír relación detallada destes, e dos gastos derivados. Finalmente, as propostas de 
actividades de recollida e difusión do patrimonio deberán indicar como está previsto o 
almacenamento do material obtido e a metodoloxía que se vai seguir na recollida e 
coidado dese material.  
A entidade realizará unha xustificación argumentativa do interese, singularidade e 
calidade da proposta e presentará o calendario de realización das actividades ao 
longo do ano.  
2.2. Apoio á divulgación de creacións galegas. As entidades explicarán os criterios 
de conformación do seu repertorio e indicarán, de existiren, as accións que 
desenvolven de cara a favorecer a divulgación do traballo creativo de autoras e 
autores galegos, tanto do pasado como da actualidade. 
 
2.3. Fomento da cooperación sociocultural. As entidades explicarán se no 
deseño e desenvolvemento das actividades colaboran con outras entidades sociais 
e/ou culturais sen fins de lucro, indicando cales e en que casos. 
Se a entidade solicitante utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en 
alugueiro e quere incluír este gasto anual como concepto de gasto subvencionable, 
deberá xustificar ese uso na memoria incluíndo na súa solicitude de subvención un 
mínimo de 20 actividades anuais a desenvolver nel, excluíndose do cómputo as de 
natureza interna. 
 
3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición 
no rexistro público correspondente. 
4.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización da actividade, 
desagregado por conceptos. 
5.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80 % do orzamento 
de gastos. 
6.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 
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7.- Declaración do emprego da lingua galega na realización do proxecto. 
No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial 
das actividades con persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na que 
está inscrita no IAE e achegar a documentación de constitución da entidade para 
comprobar o seu obxecto social. 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración das solicitudes específicas do programa FO213/2018 

 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos. 
 Traxectoria e impacto social da entidade solicitante dentro do seu campo de 

actividade: ata 35 puntos; valorarase: 
* Traxectoria da entidade: ata 5 puntos. 

 Menos de 5 anos de actividade continuada, 2 puntos. 
 Entre 6 e 10 anos de actividade continuada, 3 puntos.  
 Máis de 11 anos de actividade continuada, 5 puntos. 

 
* Formación musical: ata 15 puntos. 

 Desenvolve accións formativas puntuais (cursos, seminarios): 3 puntos. 
 Desenvolve unha proposta formativa anual de carácter estábel (escola, con 

duración mínima de 8 meses) e profesorado contratado: 5 puntos. 
 A escola estábel ten carácter regrado e está recoñecida oficialmente como tal 

pola Xunta de Galicia: 5 puntos.  
 Número de alumnos e alumnas das actividades didácticas e formativas. Máis 

de 25 persoas: 2 puntos. 
 

* Base social e integrantes: ata 15 puntos.  
Número de persoas asociadas á entidade:  

* entre 25 e 50, 2 puntos. 
* entre 51 e 100 persoas, 5 puntos. 
* máis de 100 persoas, 7 puntos.  

 
Número de persoas participantes nos grupos artísticos dependentes da 
entidade, no caso de houber:  

* menos de 25 persoas sumando as diferentes 
formacións, 2 puntos. 
* máis de 25 persoas, 5 puntos. 
* máis de 50 persoas, 8 puntos. 

 
 Apoio á divulgación de creacións galegas: ata 10 puntos; valorarase:  

Número de obras de autores e autoras galegos do repertorio das 
actividades solicitadas superior ao 25 %: 3 puntos.  
Número de obras de autores e autoras galegos do repertorio das 
actividades solicitadas superior ao 50 %: 6 puntos.  
Número de obras de autores e autoras galegos do repertorio das 
actividades solicitadas superior ao 75 %: 10 puntos. 

 
 Fomento da cooperación sociocultural: ata 5 puntos; valorarase a 

participación directa no deseño e desenvolvemento das actividades doutras 
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entidades sen fins de lucro de carácter social ou cultural a maiores da que 
presenta a proposta:  

 
1 entidade a maiores da que presenta a proposta: 3 puntos 
2 ou máis entidades a maiores da que presenta a proposta: 5 puntos.  
 

 Interese do proxecto presentado: valorado por unha Comisión técnica de 
persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: ata 30 puntos.  
Valoraranse os seguintes aspectos: 

A. Calidade e rigor técnico e económico do proxecto 
B. Interese cultural do proxecto 

 
A Comisión Técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A 
e B, derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que 
solicita a subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada 
entidade traslada no documento 1 (Dossier explicativo da natureza e 
traxectoria da entidade solicitante). Do mesmo xeito, na súa valoración a 
Comisión terá en conta criterios comparativos en función do tipo de entidade 
(corais, bandas, orquestras, etc).  

 
Base 9. Xustificación e pagamento 
9.3 Documentación específica do programa FO213/2018 

 Memoria xustificativa da realización da actividade e do cumprimento das 
condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas, temporalización, 
cuantificación e perfil dos participantes, resultados obtidos. 

 Se a entidade utiliza como espazo habitual das actividades o seu local en 
alugueiro e quere incluír este gasto anual como concepto de gasto 
subvencionable, deberá xustificar ese uso na memoria, incluíndo un mínimo de 
20 actividades anuais desenvoltas nel, excluíndose do cómputo as de 
natureza interna (reunións da directiva, asembleas de socios e socias, 
ensaios, etc).  

 Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e uso da lingua galega 
nos soportes de difusión das actividades subvencionadas e da obriga de 
incluír en lugar visible e na súa páxina web a imaxe corporativa da Deputación 
da Coruña.  

 Envío á Deputación dunha copia dos libros e discos subvencionados." 
 

 

18.- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A CORAIS POLIFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA POPULARES, 
ENTIDADES DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E FORMACIÓNS 
MUSICAIS DE GRANDE FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, PARA A 
REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS CULTURAIS, ANO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DAS BASES REGULADORAS XERAIS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte: 
 
"Visto o expediente 2017000016501 relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, 
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entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais, ano 
2018, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de 
música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da 
provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 
2018. 
Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
subvencións dirixidas dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de 
lucro e centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, ano 
2018. 
 

O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 

Programa Aplic. presupostaria 

FO214/2018: Subvencións a corais polifónicas, bandas 
de música populares, entidades de música e baile 
tradicional galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, ano 2018 

0612/3339/781 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación. 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 

O órgano competente para a aprobación das bases do programa é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
Por outra banda, considérase que no texto das Bases reguladoras quedan garantidos 
os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o 
outorgamento de subvencións non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 

De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases reguladoras do programa de subvencións a corais polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e 
formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, ano 2018, segundo o 
seguinte texto: 
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CORAIS POLIFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA 
POPULARES, ENTIDADES DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E 
FORMACIÓNS MUSICAIS DE GRANDE FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, 
PARA A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2018  
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a corais polifónicas, 
bandas de música populares, entidades de música e 
baile tradicional galego e formacións musicais de 
grande formato da provincia da Coruña, para a 
realización de investimentos culturais durante o ano 
2018 

Referencia: FO214/2018 

Aplicación orzamentaria: 0612/3339/781 – Importe 200.000 € 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que 
se ha conceder: 

Mínimo 1.000 €, máximo 15.000 € 

Importe da solicitude: Do 20 % ao 80% do orzamento de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de 
financiamento: 

Variable entre 0,20 e 0,80 

 
Base 3. Obxecto  
Obxecto específico do programa FO214/2018 
Serán obxecto deste programa de subvencións: 
 

 Equipamentos e moblaxe. 
 

 Realización de reformas, ampliación e mellora de inmobles de titularidade da 
entidade solicitante. 
 

 Compra de materiais de uso técnico e artístico vinculados ao 
desenvolvemento da programación das actividades da entidade (vestiario, 
instrumentos, atriles, partituras)  

Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

211 Construcións 

213 Maquinaria 

214 Útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Outro inmobilizado material (vestiario, instrumentos, atriles, partituras)  
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* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
Base 4. Exclusións 
Exclusións específicas do programa FO214/2018 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 

 A adquisición ou construción de novos locais. 
 

 Os investimentos no patrimonio arquitectónico. 
 

 Os investimentos deportivos e de tempo libre, de promoción económica, de 
servizos sociais e de turismo. 

 Os gastos financeiros. 
 

Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes 
Requisitos específicos do programa FO214/2018 
Esta liña de subvencións canaliza o apoio económico da Deputación da Coruña para 
o desenvolvemento de investimentos culturais das entidades sen fins de lucro, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña, que na nosa provincia dinamizan o campo da 
cultura popular e tradicional (corais, bandas de música, grupos de baile e/ou música 
tradicional), así como das formacións musicais de grande formato (orquestras 
sinfónicas e de cámara).  
No caso das formacións musicais de grande formato, estas deben ter máis de 30 
integrantes e actividade continuada nos cinco anos anteriores ao da solicitude da 
subvención. 
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que 
opten por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa FO213: 
Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, 
entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais 
durante o ano 2018. 
 
2.Obrigas específicas do programa FO214/2018 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
beneficiarias de subvención neste programa terán as seguintes: 

 As entidades beneficiarias quedan obrigadas a destinar os bens aos fins 
concretos para a que foi concedida a subvención durante un período mínimo 
de cinco anos, no caso de inmobles, ou de dous anos, no caso de bens 
inventariables. 

 No caso de execución de obras en locais, uso da lingua galega nos elementos 
de sinalización internos e externos. Toda a sinaléctica dos espazos e 
mobiliario deberá estar en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de 
estar tamén noutras linguas. 

 As entidades terán, en lugar visible e na súa páxina web, a imaxe corporativa 
da Deputación da Coruña. 

 As entidades solicitantes, na difusión en redes sociais das actividades, obras 
ou investimentos subvencionados deberán incluír ou etiquetar nas súas 
entradas aos perfís da área de cultura da Deputación: @DACCultura no 
TWITTER e https://www.facebook.com/daccultura/ no FACEBOOK.  

https://www.facebook.com/daccultura/
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 As entidades solicitantes deberán ter a súa páxina web oficial en lingua galega 
e o conxunto de soportes informativos e de difusión das súas actividades 
(folletos, carteis, cuñas de audio, programas de man, etc) deberán de estar 
sempre en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de utilizaren tamén 
outras linguas.  

 

 Non se subvencionarán solicitudes que exclúan a lingua galega como lingua 
de uso vehicular dos soportes divulgativos das actividades (web, redes sociais, 
cartelaría, folletos e equivalentes). Desde a área de Cultura da Deputación 
farase seguimento específico para comprobar o cumprimento desta obriga.  

 As entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir ás 
actividades formativas que no campo da xestión e as políticas culturais 
organice durante o exercicio 2018 a área de Cultura da Deputación da Coruña.  

O incumprimento destas obrigas levará parella a perda da subvención. 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO214/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
7.2 Documentación específica do programa FO214/2018 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da 
proposta de actividades para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte 
información: 
1.1. Traxectoria da entidade:  

a. ano de fundación 
b. número de anos en funcionamento 
c. número de persoas asociadas á entidade 

1.2. Formación musical. 
Neste apartado da memoria as entidades solicitantes deberán realizar unha 
explicación pormenorizada das actividades formativas. Explicarase se as accións 
formativas teñen carácter puntual (cursos, seminarios) ou estábel (escola, con 
duración mínima de 8 meses e profesorado contratado). Igualmente farase constar se 
a escola ten carácter regrado e está recoñecida oficialmente pola Xunta de Galicia. 
Finalmente entregarán unha certificación do número de alumnos e alumnas 
participantes das súas actividades formativas.  
1.3. Base social e integrantes. 
As entidades certificarán, por un lado, o número de persoas asociadas e, por outro, 
realizarán unha explicación das formacións artísticas dependentes directamente da 
entidade e certificarán o número de integrantes nelas.  
2.- Memoria explicativa do investimento para o que solicita a subvención, que 
conterá como mínimo os seguintes aspectos:  
2.1. Descrición do investimento que se vai realizar, para os efectos de comprobar 
que é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3, co seu 
correspondente calendario de realización ao longo do ano 2018. Terase en conta o 
emprego da lingua galega nas memorias, informes técnicos etc. vinculados á 
petición da subvención.  
2.2. Contribución do investimento para o mellor desenvolvemento das 
actividades da entidade. Explicarase a funcionalidade e impacto do investimento a 
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realizar de cara a facer posible ou mellorar as condicións en que as actividades da 
entidade se desenvolven. 
2.3. Interese do investimento para o aproveitamento sociocultural no territorio. 
A entidade realizará unha xustificación argumentativa do interese do investimento e 
da súa repercusión na comunidade usuaria (número de entidades diferentes ás que 
beneficia, impacto na veciñanza, etc), indicando o nome das entidades e iniciativas en 
que isto acontece. 
 
3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición 
no rexistro público correspondente. 
4.- No caso de obras:  
* Resumo do orzamento de execución por capítulos ou memoria valorada, aínda que 
unha vez concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a 
xustificación, a achega do proxecto técnico. Non obstante o anterior, cando o 
orzamento de execución da obra supere o límite do contrato menor, é dicir, 40.000 € 
IVE excluído, deberá presentarse necesariamente o proxecto técnico; así como 
naqueles proxectos de contía inferior cando se trate de obras que afecten á 
estabilidade, seguridade e estanqueidade da obra, circunstancia que deberá 
acreditarse no expediente. 
No caso de solicitar a axuda para unha fase da obra, definirase a fase no informe 
técnico e garantirase que é susceptible de utilización independente e a posibilidade de 
continuidade da obra por contar con financiamento. 
* Declaración de ter acreditada a propiedade ou dereito real que se posúa sobre o ben 

inmoble,propiedade ou arrendamento, con indicación do prazo de vixencia, e, no 
seu caso, declaración de ter autorización do propietario para a realización das 
obras. 

* Compromiso de obtención de licenzas e autorizacións preceptivas para os efectos 
do cumprimento da legalidade urbanística e do respecto e protección do patrimonio 
histórico-artístico e do medio. 

5.- Compromiso de manter a adscrición do ben aos fins que motivaron a concesión da 
subvención, por un prazo mínimo de cinco anos, no caso de inmobles ou de dous 
anos no caso de bens inventariables. 
6.- Compromiso, cando corresponda, de inscribir o ben no rexistro público 
correspondente, con indicación da subvención obtida e do período de adscrición do 
dito ben aos fins previstos. 
7.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80 % do orzamento 

de gastos. 
8.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 

obxecto. 
9.- Declaración do número de persoas usuarias do investimento. 
10.- Declaración do emprego da lingua galega na realización do proxecto. 
No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial 
dos investimentos con persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na 
que está inscrita no IAE e achegar a documentación de constitución da entidade para 
comprobar o seu obxecto social. 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 

complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución 
do procedemento.  
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Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO214/2018 

- Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 30 puntos. 
- Traxectoria da entidade: ata 5 puntos. 
Entre 5 e 10 anos de actividade continuada: 2 puntos  
Máis de 10 anos de actividade continuada: 5 puntos 

 Repercusión directa do investimento na comunidade usuaria: ata 30 
puntos; valorarase 
*Formación musical: ata 15 puntos. 

- Desenvolve accións formativas puntuais (cursos, seminarios): 3 puntos.  
- Desenvolve unha proposta formativa anual de carácter estábel (escola) con 
profesorado contratado: 10 puntos. 
- O número de alumnos e alumnas das actividades didácticas e formativas supera as 
25 persoas: 2 puntos. 

* Base social e integrantes: ata 15 puntos.  
- Número de persoas asociadas á entidade: máis de 50 persoas, 5 
puntos.  
- Número de persoas participantes nos grupos artísticos dependentes 
da entidade, no caso de houber: 
- máis de 25 persoas sumando as diferentes formacións, 5 puntos. 
- máis de 50 persoas sumando as diferentes formacións, 10 puntos.  

 Emprego da lingua galega nas memorias, informes técnicos etc. que 
acompañan a petición da subvención: ata 5 puntos.  

 Interese do investimento presentado: valorado por unha Comisión técnica 
de persoas expertas no ámbito cultural e alleas á Deputación: ata 30 puntos.  
Valoraranse os seguintes aspectos:  

- A. Contribución do investimento para o mellor desenvolvemento das 
actividades da entidade. 
- B. Interese do investimento para o seu aproveitamento sociocultural e 
territorial no territorio.  

A Comisión Técnica, no informe técnico correspondente, valorará os puntos A 
e B, derivados do documento 2 (Memoria explicativa da actividade para a que 
solicita a subvención), mais igualmente terá en conta a información que cada 
entidade traslada no documento 1 (Dossier explicativo da natureza e 
traxectoria da entidade solicitante). Do mesmo xeito, na súa valoración a 
Comisión terá en conta criterios comparativos en función do tipo de entidade 
(corais, bandas, orquestras, etc).  
 

Base 9. Xustificación e pagamento 

9.3 Documentación específica do programa FO214/2018 

 Subvencións de importe inferior a 3.000 € 
 Presentarase a seguinte documentación:  
 • Conta xustificativa. 
 • Factura dixital ou escaneada. 

• Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión 
da subvención, con indicación dos investimentos realizados, das persoas 
usuarias, dos resultados obtidos e as desviacións acaecidas, así como o 
detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o investimento 
subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia.  
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A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas 
preceptivas e cumprimento de normas contractuais e urbanísticas, e acreditarse a 
recepción da obra ou o equipamento. 
• Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación, de uso da lingua galega nos 
soportes de difusión das actividades subvencionadas e da obriga de incluír en lugar 
visible e na súa páxina web, a imaxe corporativa da Deputación da Coruña. 
 
Subvencións de 3.000 € ou máis 
Presentarase a seguinte documentación:  
• Conta xustificativa. 
• Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención con indicación dos investimentos realizados, dos usuarios e dos 
resultados obtidos, así como detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o 
investimento subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia.  
A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas 
preceptivas e cumprimento de normas contractuais e acreditación da recepción da 
obra ou o equipamento. 
• Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación, do uso da lingua galega nos 
soportes de difusión das actividades subvencionadas e da obriga de incluír en lugar 
visible e na súa páxina web a imaxe corporativa da Deputación da Coruña. 
• Achegarase, ademais a seguinte documentación: 
 
1. Para adquisición de bens de equipo 
 
- Factura dixital ou escaneada. 
 
- Acta de recepción escaneada, ou albará de entrega e fotografía. 
 
- Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da 
entidade beneficiaria.  
 
 Se o importe do equipo supera os 18 000 € (IVE excluído) deberá achegarse 
telematicamente unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por persoal 
técnico colexiado independente. 
 
2.- Para execución de obras: - Certificación escaneada de obra subscrita por persoal 
técnico colexiado competente. - Relación valorada dixital. 
 
- Factura dixital ou escaneada. - Acta de recepción escaneada, e fotografía. 
 
- Declaración da aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria da 
subvención. 
 
- Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase 
exclusivamente o importe da execución material (sen que se poidan incorporar, polo 
tanto, nin gastos xerais, nin beneficio industrial, nin o imposto sobre o valor engadido), 
non obstante, poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou escaneada, 
expedidas por distintos/as provedores. 
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- Se as obras se executan por contrata, a certificación de obra, que poderá conter os 
gastos xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase dunha factura dixital ou 
escaneada expedida polo/a contratista e por un certificado da aprobación polo órgano 
competente da entidade. O importe do IVE só será gasto subvencionable de non ter 
carácter deducible para a entidade beneficiaria." 
 
 
 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e vinte e cinco 
minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
Presidente, de todo o cal, eu, a secretaria accidental, dou fe. 
 
 
 
 
 
 


