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 Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de 
Goberno que terá lugar o venres, 3 de marzo de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 3/17, do 17 de febreiro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do TSXG, do 
17/02/2017, recaída en PO 7697/2013, interposto por dona Manuela López Pedreira, 
sobre expropiación. 

 
3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 19/2016, que se tramita á entidade 
Alansu Galicia, SL. 

 
4.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 463/2015, que se tramita a don José 
Lozano Zapata. 

 
5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal 351/2015, que se tramita á entidade 
Gescom Marketing, SL. 

 
6.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal 9/2016, que se tramita á entidade 
Mantenimiento Integral de voz y datos del Noroeste, SL. 

 
7.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal 432/2016, que se tramita á Asociación 
Profesional Agraria Xóvenes Agricultores. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación do informe sobre a consideración de tramo urbano das estradas 
provinciais DP 1004-Lanzá a Boimorto e DP 4701 Castro á estrada N-634, incluídas 
no solo de núcleo rural do Concello de Mesía. 
 
9.-Aprobación do informe sobre o proxecto de construción  da Vía Ártabra, treito N-VI-
AP-9. 
 
Servizo de Acción Social, Culturas e Deportes 
 
10.-Aprobación das bases específicas do programa de subvención a entidades da 
provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da 
actividade física e do deporte durante o ano 2017. 
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11.- Aprobación das bases específicas do programa de subvencións para clubs 
deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen 
en competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico 
durante o ano 2017. 
 
12.- Aprobación das bases específicas do programa de subvencións para clubs 
deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen 
en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017. 
 
13.- Aprobación das bases específicas do programa de subvencións a entidades 
deportivas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de grandes eventos 
deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017. 
 
14.- Aprobación das bases específicas do programa de subvencións a entidades 
deportivas da provincia sen ánimo de lucro para infraestruturas e equipamento 
deportivo durante o ano 2017. 
 
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego 
 
15.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para 
investimentos durante o ano 2017. 
 
16.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para 
actividades durante o ano 2017. 
 
17.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de 
promoción económica durante o ano 2017. 
 
18.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da coruña para a realización de 
actividades de promoción económica durante o ano 2017. 
 
19.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de 
mariscadoras para actividades, durante o exercicio 2017. 
 
20.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións 
de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de 
mariscadoras para investimentos, durante o exercicio 2017. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o tres de marzo de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día tres de marzo de dous 

mil dezasete, 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: 

 
DONA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DONA Mª GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 

Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera, 
e a xefa do Negociado II da Sección 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 3/17, DO 17 DE 
FEBREIRO. 
 
 Apróbase a acta da sesión anterior, número 3/17, do 17 de febreiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TSXG, DO 17/02/2017, RECAÍDA EN PO 7697/2013, 
INTERPOSTO POR DONA MANUELA LÓPEZ PEDREIRA, SOBRE 
EXPROPIACIÓN. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

6187, do 22.02.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
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17.02.2017, recaída no procedemento ordinario 7697/2013, interposto por dona 
Manuela López Pedreira, sobre expropiación. 

 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
19/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE ALANSU GALICIA, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

28440, do 24.11.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 19/2016, que se 
tramita á entidade Alansu Galicia, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
463/2015, QUE SE TRAMITA A DON JOSÉ LOZANO ZAPATA. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

27517, do 17.11.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 463/2015, que se 
tramita a don José Lozano Zapata, 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 351/2015, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE GESCOM MARKETING, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

25283, do 27.10.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal 351/2015, que se 
tramita á entidade Gescom Marketing, SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL 9/2016, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE VOZ Y DATOS 
DEL NOROESTE, SL. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

27208, do 16.11.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal 9/2016, que se tramita 
á entidade Mantenimiento Integral de voz y datos del Noroeste, SL, encomendándolle 
a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
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7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL 432/2016, 
QUE SE TRAMITA Á ASOCIACIÓN PROFESIONAL AGRARIA XÓVENES 
AGRICULTORES. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
30134, do 09.12.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal 432/2016, que se 
tramita á Asociación Profesional Agraria Xóvenes Agricultores, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
8.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A CONSIDERACIÓN DE TRAMO 
URBANO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS DP 1004-LANZÁ A BOIMORTO E DP 
4701 CASTRO Á ESTRADA N-634, INCLUÍDAS NO SOLO DE NÚCLEO RURAL 
DO CONCELLO DE MESÍA. 
 
 Por unanimidade, apróbase a seguinte proposta: 
 
!ANTECEDENTES 
 
Con data do 03.02.2017 e número de rexistro 5459 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión no que se solicita informe sobre o asunto de 
referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido o 
informe en relación coa súa competencia, con rexistro de saída núm. 3532 e data do 
21.02.2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 7 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante os art. 61 ao 63 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 60, 82 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
 
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 
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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 A CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS 
DP 1004 -LANZÁ A BOIMORTO e DP 4701 -CASTRO Á ESTRADA N-634, 
INCLUÍDAS NO SOLO DE NÚCLEO RURAL DO CONCELLO DE MESÍA, propónselle 
á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre a consideración de 
tramo urbano das estradas provinciais DP 1004 - Lanzá a Boimorto e DP 4701-Castro 
á Estrada 
N-634, incluídas no solo de núcleo rural do Concello de Mesía, mediante proposta 
efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que 
 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 7 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante os art. 61 ao 63 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das Administracións Públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 60, 82 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 
En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede viaria de titularidade desta Deputación, este 
servizo informa o seguinte: 
  
1. Segundo o artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, para os efectos da devandita lei, 
considérase tramo urbano dunha estrada aquel que discorre por solo clasificado polo 
correspondente instrumento de plan urbanístico como urbano ou de núcleo rural cando, neste 
último caso, conte con aliñacións marcadas no citado instrumento e aquel fose sometido a 
informe favorable, conforme á presente lei, pola administración titular da estrada. 
 
2. Nos tramos urbanos, segundo o artigo 38.4 da citada Lei 8/2013 non se establecen nin zonas 
de protección da estrada nin liña límite de edificación.  
 
3. Segundo o artigo 47.2 da mesma lei, no caso de obras, instalacións ou actividades, non 
executadas pola administración titular da estrada, na parte da zona de dominio público dos tramos 
urbanos distinta das calzadas e das súas beiravías, as autorizacións serán outorgadas polos 
concellos, despois do informe vinculante da administración titular da estrada. Ese informe será 
tamén preciso no caso de obras que vaia  realizar o propio concello. 
 
4. Co obxecto de considerar tales tramos urbanos nas estradas provinciais dentro do termo 
municipal de Mesía, o seu concello remitiulle a esta deputación os planos de ordenación dos 
núcleos rurais incluídos dentro do Plan xeral de ordenación municipal a fin que sexan informados 
por esta deputación, como administración titular das súas estradas, conforme a Lei 8/2013. Así 
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mesmo, tamén presenta planos de ordenación dos núcleos rurais incluídos dentro da Modificación 
Puntual da PXOM de Mesía para a adaptación á Lei 8/2103 de estradas de Galicia. 
 
5.  Á vista da documentación presentada, este Servizo informa favorablemente o recoñecemento 
dos seguintes tramos urbanos: 

 
 
6. Este Servizo informa favorablemente a documentación presentada relativa á Modificación 

Puntual dp PXOM de Mesía parala adaptación á  Lei 8/2103 de estradas de Galicia. 

 

Por todo isto,  proponse o recoñecemento da Deputación Provincial da Coruña de tales tramos 
urbanos. 

 

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. 

 
 
 
 

CÓDIGO ESTRADA NOME ESTRADA NÚCLEO RURAL Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO A CARBALLEIRA 06.01 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO GOSENDE 06.02 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO O EMPALME 08.02 

DP 1004 LANZÁ A BOIMORTO LANZÁ 08.05 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 GOSENDE 06.02 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 RECEÁ 06.07 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 A VILA 06.09 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 AS XUNQUEIRAS 06.10 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 OS CARBALLÁS - A CABRA 07.02B 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 O COMÚN 07.05 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 FONTE FRÍA 07.07 

DP 4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 A GRANXA 07.08 

DP4701 CASTRO Á ESTRADA N-634 O VENTORRILLO 07.18 
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A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable á consideración de tramo urbano das 
estradas provinciais DP 1004 - Lanzá a Boimorto e DP 4701 - Castro á estrada N-
634, incluídas no solo de núcleo rural do concello de Mesía, consonte as 
observacións que constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado 
polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Mesía.” 
 
9.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PROXECTO DE CONSTRUCIÓN  DA 
VÍA ÁRTABRA, TREITO N-VI-AP-9. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con data do 09.02.2017 e número de rexistro 6851 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración o escrito en cuestión solicitando informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, consta emitido 
informe en relación coa súa competencia, con rexistro de saída núm. 5159/17 e data 
do 20.02.2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 21 da Lei 8/2013, do 28 
de xuño, de estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, segundo a 
disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das 
administracións públicas; en relación co disposto polo art. 25 da Lei 10/1995, do 23 
de novembro, de ordenación do territorio de Galicia e polos art. 73 ao 75, adc. 2ª 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe desfavorable, facendo constar determinadas 
observacións. 

 
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. 
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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 CONSTRUCIÓN DA VÍA ÁRTABRA, TREITO N-VI-AP-9, 
propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o proxecto de 
construción da Vía Ártabra, treito N-VI-AP-9, mediante proposta efectuada polo 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 21 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia; así como nos art. 2.2 e 189, segundo a 
disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das 
administracións públicas; en relación co disposto polo art. 25 da Lei 10/1995, do 23 
de novembro, de ordenación do territorio de Galicia e polos art. 73 ao 75, adc. 2ª 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe desfavorable, no que figuran as seguintes 
observacións: 

 
En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede viaria de titularidade desta 
deputación, este servizo informa o seguinte: 

 

1. A actuación proxectada afecta a seguinte estrada, de titularidade desta 
Deputación Provincial da Coruña: 

 DP 5814 MANDÍN A IÑÁS 

2. Na documentación presentada exponse cortar a estrada DP 5814 no seu 
tramo final, privándoa de entrada/saída desde a estrada nacional N-VIN 
proxectándose un fondo de saco. 

3. Entendemos debe manterse a conexión da estrada DP 5814 coa N-VIN co fin 
de que a estrada provincial sirva co seu obxecto de enlazar Mandín con Iñás. 

 

Por iso, infórmase desfavorablemente, no que respecta á afección á Rede de 
estradas da Deputación Provincial da Coruña, o proxecto presentado. 

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. 
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A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe desfavorable sobre o proxecto de construción da 
vía Ártabra, treito N-VI-AP-9, consonte as observacións que constan anteriormente 
expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao director da Axencia Galega de Infraestruturas. 
 
 
10.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN 
A ENTIDADES DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA A REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE 
DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011480 , relativo a aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a 
realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 
2017 no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de 
actividades de fomento da actividade física e do deporte, durante o ano 2017. 
 
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 ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO103A/2017: Subvencións a entidades da provincia, sen ánimo 
de lucro, para a realización de actividades de fomento da 
actividade física e do deporte durante o ano 2017  

0612/3411/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no orzamento aprobado para 2017 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. 
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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 específicas do programa de subvencións a entidades da provincia, 
sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física 
e do deporte durante o ano 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE 
LUCRO, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DA 
ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE DURANTE O ANO 2017 

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

 

Denominación: Programa de subvencións a entidades da provincia, 
sen ánimo de lucro, para a realización de 
actividades de fomento da actividade física e do 
deporte durante o ano 2017 

Referencia: FO103A/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3411/481- Importe: 300.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria.  

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 37.500 €  

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

De 600 € a 30.000 €  

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

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,2000 e 0,8000  
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Base 3. Obxecto 
 
3.1.- Obxecto específico do programa FO103A/2017 
 
Este programa vai dirixido a entidades, sen ánimo de lucro, que realicen actividades 
de fomento da actividade física e do deporte.  
O obxecto deste programa concrétase en dúas modalidades ou liñas, de xeito 
simultáneo ou alternativo: 
- A realización de actividades conducentes á mellora da condición física, a ocupación 
activa do tempo de lecer, o deporte de carácter afeccionado ou popular e a 
participación en competicións deportivas que non sexan organizadas polas 
federacións deportivas. 
- A promoción social da práctica e dos valores deportivos que se realice mediante a 
organización de actividades de formación, difusión e divulgación do deporte e dos 
valores deportivos. Poderán consistir en charlas, talleres, cursos, organización de 
simposios e xornadas de debate. 
A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de 
Seguridade Social que delas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

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

601 Compras de materias primas (produtos farmacéuticos e material sanitario de 
consumo) 

602 Outros aprovisionamentos (produtos alimenticios, de avituallamento, de 
limpeza e aseo) 

621 Arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou 
instalacións) 

622 Reparacións e conservación (de mobiliario, equipamento ou material 
deportivo non inventariable) 

623 Servizos profesionais independentes – contratacións externas 

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para o 
desenvolvemento da actividade) 

625 Primas seguros (seguros deportivos e outros relacionados coa actividade 
deportiva) 

627 Publicidade e propaganda 

628 Subministracións (enerxía eléctrica, auga, gas...) 

629 Comunicación e outros servizos (correo, teléfono...) 

640 Soldos e salarios (persoal deportivo ou/e de administración e xestión da 
entidade) 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

649 Outros gastos sociais (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 
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651 Axudas non monetarias (trofeos, medallas, ou calquera outro artigo en 
concepto de premio) 

652 Dereitos da arbitraxe  

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboración (indemnizacións 
por manutención e desprazamentos) 

654 Desprazamentos (manutención e aloxamento) 

655 Cotas a entidades deportivas (licenzas) 

656 Gastos de participación en competicións deportivas (inscricións e outros 
gastos esixidos para a participación) 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Os gastos subvencionables para o desenvolvemento das actividades obxecto da 
subvención serán unicamente os gastos de carácter corrente e gastos de adquisición 
de materiais funxibles xerados pola realización das actividades deportivas; en ningún 
caso bens inventariables. 
Os gastos de manutención e aloxamento (conta 654) só serán subvencionables na 
organización de actividades de formación. 
Respecto dos gastos de viaxes, transporte de materiais, de desprazamentos en 
vehículo propio, terán que estar directamente vinculados coa realización das 
actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación na memoria da 
actividade, no trámite da xustificación.  
Poderán tamén ser gastos subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade 
(persoal administrativo e gastos de subministracións, auga, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente á realización da actividade subvencionada, co límite máximo 
do 13% dos gastos directos da actividade. Estes gastos teñen que especificarse 
motivadamente no orzamento. 
 
3.3. Gastos non subvencionables neste programa: 
 
Os gastos de adquisición de bens inventariables. 
Os gastos de adquisición de bens destinados á venda. 
Os gastos derivados de viaxes de ocio. 
Os gastos financeiros. 
Os gastos derivados das atencións protocolarias (atencións persoais, comidas 
protocolarias, gastos en galas ou celebracións), agás para a organización de 
actividades de formación. 
Os gastos suntuarios. 
 
Base 4. Compatibilidades e exclusións 
 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar á Deputación a súa 
obtención. 
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Tamén son compatibles co programa desta Deputación FO103D do presente ano, 
como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
Exclusións específicas do programa FO103A/2017 

 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non 
serán subvencionables neste programa: 

 As actividades culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de 
turismo. 

 Os grandes eventos deportivos singulares, que poidan ser obxecto de 
subvención a través do programa FO103D/2017. 

 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO103A/2017 
 

 Ser unha entidade sen ánimo de lucro legalmente constituída, con domicilio 
fiscal na provincia da Coruña. 

 Ter entre os seus obxectivos o fomento de actividades físicas deportivas, a 
ocupación activa do tempo de lecer, de fomento do deporte ou actividades de 
formación en materia deportiva.  

 Velar pola protección da saúde dos seus deportistas, colaborar dentro do seu 
ámbito de actuación na prevención contra a dopaxe, a violencia e as condutas 
contrarias á boa orde deportiva. 

Base 7. Solicitude 

 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO103A/2017 

 
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 e compromisos específicos do programa FO103A/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das Bases reguladoras xerais, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  

 Memoria explicativa da actividade prevista para o ano 2017, que conterá 
como mínimo, os seguintes aspectos: 
- Obxecto da subvención. 
- Descrición das actividades deportivas, sociais e de formación que realiza a 
entidade, así como a súa traxectoria deportiva.  
- Estrutura social da entidade, órganos de goberno, número de persoas 
asociadas, funcionamento, e instalacións onde desenvolven a actividade, 
indicando se son propiedade da entidade, alugadas, de titularidade municipal, 
etc. 
- Obxectivos xerais e específicos do proxecto presentado, ámbito territorial e 
recursos materiais e humanos necesarios, facendo mención ás titulacións 
requiridas no persoal á fronte do proxecto. 
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- Interese da proposta presentada, segundo o disposto na base 8. 
 Declaración do nº de actividades diferentes que se realizarán no proxecto 

presentado. 
 Declaración do nº de participantes nas actividades. 
 Declaración da temporalidade do proxecto (temporalidade total expresada en 

meses). 
 Declaración do nº de categorías de base que contempla o proxecto, se as 

houber (benxamín, alevín, infantil, cadete, xuvenil). 
 Declaración de requisitos de participación nas actividades (participación 

gratuíta e libre, pago de inscrición e/ou obriga de licenza, reservada só a 
socios da entidade organizadora). 

 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do 
orzamento de gastos. 

 Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 

 Declaración da utilización 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 FO103A/2017 

 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos. 
 Nº de actividades diferentes que se realizan no proxecto presentado: ata 10 

puntos. 
 Nº de persoas participantes previstos nas actividades: ata 10 puntos. 
 Temporalidade do proxecto: ata 10 puntos. 
 Grao de implicación no fomento do deporte base: ata 10 puntos.  

No caso de que o obxecto da subvención sexa o desenvolvemento de actividades de 
formación, valorarase a coordinación con outras entidades que as fagan (federacións, 
universidades). 

 Ámbito territorial das actividades: ata 5 puntos. 
 Requisitos de participación (gratuíta e libre, cota de inscrición, reservada só a 

socios da entidade organizadora): ata 5 puntos. 
 Utilización da lingua galega na súa realización: ata 5 puntos. 
 Interese da proposta presentada: ata 25 puntos. 

Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos: 
- Calidade e solvencia técnica da proposta. 
- Colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro da provincia. 
- Participación da entidade nas actividades deportivas realizadas polo concello ao que 
pertencen. 
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Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO103A/2017 
 

 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.  

 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas.” 

 
11.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE 
LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN 
FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, INTERPROVINCIAL OU 
AUTONÓMICO DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011481 , relativo a aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con 
equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, 
provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 2017, no que se acreditan os 
seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou 
deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial, 
interprovincial ou autonómico durante o ano 2017. 
 
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 ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO103B/2017: Subvencións para clubs deportivos da provincia, 
sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en 
competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial 
ou autonómico durante o ano 2017 

0612/3411/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no orzamento aprobado para 2017 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 específicas do programa de subvencións para clubs deportivos da 
provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en 
competición federada de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico 
durante o ano 2017 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, 
SEN ÁNIMO DE LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN 
EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL, 
INTERPROVINCIAL OU AUTONÓMICO DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións para clubs deportivos da 
provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou 
deportistas que participen en competición federada 
de ámbito local, provincial, interprovincial ou 
autonómico durante o ano 2017 

Referencia: FO103B/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3411/481- Importe: 655.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 5.000 €, máximo 75.000 €  
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Importe da subvención que se 
ha conceder: 

De 1.000 € a 60.000 €  

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

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,2000 e 0,8000 

 
Base 3. Obxecto 
 
Obxecto específico do programa FO103B/2017 
 
Este programa vai dirixido aos clubs deportivos que conten con algún equipo ou 
deportista (no caso de deportes individuais) que participen en competicións oficiais 
federadas de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico durante o ano 
2017. 
 
O obxecto deste programa é financiar toda a actividade deportiva do club, non 
exclusivamente os gastos derivados da súa participación en competicións oficiais 
federadas de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico. 
 
A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de 
Seguridade Social que delas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

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

601 Compras de materias primas (produtos farmacéuticos e material sanitario de 
consumo)  

602 Outros aprovisionamentos (produtos alimenticios, de avituallamento, de 
limpeza e aseo) 

621 Arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou 
instalacións) 

622 Reparacións e conservación (de mobiliario, equipamento ou material 
deportivo non inventariable)  

623 Servizos profesionais independentes - contratacións externas  

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para o 
desenvolvemento da actividade) 

625 Primas seguros (seguros deportivos e outros relacionados coa actividade 
deportiva) 

627 Publicidade e propaganda 

628 Subministracións (enerxía eléctrica, auga, gas...) 

629 Comunicacións e outros servizos (correo, teléfono...)  
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640 Soldos e salarios (persoal deportivo ou/e de administración e xestión da 
entidade) 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

649 Outros gastos sociais (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Axudas non monetarias (trofeos, medallas, ou calquera outro artigo en 
concepto de premio ) 

652 Dereitos da arbitraxe  

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboración (indemnizacións 
por manutención e desprazamentos) 

654 Desprazamentos (manutención e aloxamento) 

655 Cotas a entidades deportivas (licenzas federación) 

656 Gastos de participación en competicións deportivas (inscricións e outros 
gastos esixidos para a participación) 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Poderán incluír os gastos das actividades de promoción deportiva, de formación e de 
participación en competicións oficiais e non oficiais de calquera categoría para estes 
clubs, non exclusivamente os gastos correspondentes a competicións oficiais 
federadas de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico. 
 
Os gastos subvencionables para o desenvolvemento das actividades obxecto da 
subvención serán unicamente os gastos de carácter corrente e gastos de adquisición 
de materiais funxibles xerados pola realización das actividades deportivas; en ningún 
caso bens inventariables. 
 
Respecto dos gastos de transporte de materiais, de desprazamentos, de aloxamentos 
e manutención ou avituallamento, terán que estar directamente vinculados coa 
realización das actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación na 
memoria da actividade no trámite da xustificación. 
 
Poderán tamén ser gastos subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade 
(persoal administrativo e gastos de subministracións, auga, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente á realización da actividade subvencionada, co límite máximo 
do 13% dos gastos directos da actividade. Estes gastos teñen que especificarse 
motivadamente no orzamento, e deberán incluírse nos conceptos contables antes 
descritos. 
 
3.3 Gastos non subvencionables neste programa: 

 
Os gastos de adquisición de bens inventariables. 
Os gastos de adquisición de bens destinados á venda. 
Os gastos derivados de viaxes de ocio.  
Os gastos financeiros. 
Os gastos derivados das atencións protocolarias (atencións persoais, comidas 
protocolarias, gastos en galas ou celebracións) 
Os gastos suntuarios. 
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Base 4. Compatibilidades e exclusións 

 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar á Deputación a súa 
obtención. 
 
Tamén son compatibles co programa desta Deputación FO103D do presente ano, 
como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
4.4.3 Exclusións específicas do programa FO103B/2017 

 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 
 
As actividades culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de turismo. 
 
Os grandes eventos deportivos singulares, que poidan ser obxecto de subvención a 
través do programa FO103D/2017. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO103B/2017 
 

 Ser un club deportivo, sen ánimo de lucro, legalmente constituído, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña. 

 Estar inscritos no Rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia. 
 Ter equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en competicións 

oficiais federadas de ámbito local, provincial, interprovincial ou autonómico 
durante o ano 2017. 

 Velar pola protección da saúde dos seus deportistas, colaborar dentro do seu 
ámbito de actuación na prevención contra a dopaxe, a violencia e as condutas 
contrarias á boa orde deportiva. 

Base 7. Solicitude 

 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO103B/2017 

 
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 
 
Documentación e compromisos específicos do programa FO103B/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7ª das Bases reguladoras xerais, os 
clubs que soliciten subvención por este programa teñen que achegar, de xeito 
telemático:  

 Memoria explicativa da actividade prevista para o ano 2017. O dito documento 
conterá, como mínimo, os aspectos que deseguido se expoñen: 
- Obxecto da subvención. 
- Descrición das competicións nas que participa o club, especificando as datas 
e lugares das probas ou partidos, número de participantes. 
- Descrición das actividades deportivas e sociais que realiza o club, así como a 
súa traxectoria deportiva.  
- Estrutura social do club, órganos de goberno, número de persoas asociadas, 
funcionamento, e instalacións onde desenvolven a actividade, indicando se 
son propiedade do club, alugadas, de titularidade municipal, etc. 

- Interese da proposta presentada, segundo o disposto na base 8. 
 Certificación expedida pola federación correspondente, na que conste a 

competición ou competicións nas que estea inscrito o club no ano 2017. 
 Declaración do nº de inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta 

de Galicia. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito local. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito provincial. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito interprovincial. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito autonómico. 
 Declaración do nº de modalidades deportivas diferentes incluídas na solicitude 

presentada. 
 Declaración do nº total de categorías base. 
 Declaración do nº licenzas federativas das que son titulares os equipos ou 

deportistas do club. 
 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do 

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

obxecto. 
 Declaración da utilización 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.  
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Base 8. Resolución 

 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO103B/2017 

 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos. 
 Nº de equipos ou deportistas en competicións de ámbito local: ata 5 puntos. 
 Nº de equipos ou deportistas en competicións de ámbito provincial: ata10 

puntos. 
 Nº de equipos ou deportistas en competicións de ámbito interprovincial ou 

autonómico: ata15 puntos. 
 Nº de modalidades deportivas diferentes incluídas na solicitude presentada: 

ata 10 puntos. 
 Nº total de categorías base: ata 5 puntos. 
 Nº de licenzas federativas das que son titulares os equipos ou deportistas do 

club: ata 5 puntos. 
 Utilización da lingua galega na realización das actividades: ata 5 puntos. 
 Interese da proposta presentada: ata 25 puntos. 

Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos: 
- Calidade e solvencia técnica da proposta. 
- Actuacións dirixidas á captación e apoio a novas promesas do deporte. 
- Clasificación ou resultados obtidos nas competicións oficiais da tempada anterior. 
Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación xustificativa específica do programa FO103B/2017 
Ademais da documentación establecida nas Bases reguladoras xerais dos programas 
de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou 
de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, deberán achegar a 
seguinte documentación: 
9.3.1 Subvencións por importe inferior a 60.000,00 € 

 Memoria xustificativa da realización da actividade subvencionada 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.  

 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

 
9.3.2 Subvencións por importe de 60.000,00 € ou superior 

 Memoria xustificativa da realización da actividade subvencionada 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.  

 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

 Facturas ou documentos equivalentes incluídos na relación clasificada de 
gastos.” 
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12.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE 
LUCRO, CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN 
FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL OU INTERNACIONAL DURANTE O ANO 
2017. 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011482 , relativo a aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con 
equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou 
internacional durante o ano 2017, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou 
deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou 
internacional durante o ano 2017. 
 
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 ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO103C/2017: Subvencións para clubs deportivos da provincia, 
sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en 
competición federada de ámbito nacional ou internacional 
durante o ano 2017 

0612/3411/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no Orzamento aprobado para 2017 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. 
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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 para clubs deportivos da 
provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en 
competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS 
DEPORTIVOS DA PROVINCIA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL OU INTERNACIONAL 
DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das bases 
reguladoras xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións para clubs deportivos da 
provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou 
deportistas que participen en competición federada 
de ámbito nacional ou internacional durante o ano 
2017 

Referencia: FO103C/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3411/481 Importe: 550.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 93.750 €  

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

De 600 € a 75.000 € 

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

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,2000 e 0,8000 

 
Base 3. Obxecto 
 
Obxecto específico do programa FO103C/2017 
 
Este programa vai dirixido aos clubs deportivos que conten con algún equipo ou 
deportista (no caso de deportes individuais) que participen en competicións oficiais 
federadas de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017.  
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O obxecto deste programa é financiar toda a actividade deportiva do club, non 
exclusivamente os gastos derivados da súa participación en competicións oficiais 
federadas de ámbito nacional ou internacional. 
A realización do programa de actividades para a que se concede a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de 
Seguridade Social que delas se deriven. 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

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

601 Compras de materias primas (produtos farmacéuticos e material sanitario de 
consumo)  

602 Outros aprovisionamentos (produtos alimenticios, de avituallamento, de 
limpeza e aseo) 

621 Arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou 
instalacións) 

622 Reparacións e conservación (de mobiliario, equipamento ou material 
deportivo non inventariable)  

623 Servizos profesionais independentes - contratacións externas  

624 Transportes (utilización de medios de transporte regular para o 
desenvolvemento da actividade) 

625 Primas seguros (seguros deportivos e outros relacionados coa actividade 
deportiva) 

627 Publicidade e propaganda 

628 Subministracións (enerxía eléctrica, auga, gas...) 

629 Comunicacións e outros servizos (correo, teléfono...)  

640 Soldos e salarios (persoal deportivo ou/e de administración e xestión da 
entidade) 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

649 Outros gastos sociais (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Axudas non monetarias (trofeos, medallas, ou calquera outro artigo en 
concepto de premio ) 

652 Dereitos da arbitraxe  

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboración (indemnizacións 
por manutención e desprazamentos) 

654 Desprazamentos (manutención e aloxamento) 

655 Cotas a entidades deportivas (licenzas federación) 

656 Gastos de participación en competicións deportivas (inscricións e outros 
gastos esixidos para a participación) 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
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Poderán incluír os gastos das actividades de promoción deportiva, de formación e de 
participación en competicións oficiais e non oficiais de calquera categoría para estes 
clubs, non exclusivamente os gastos correspondentes a competicións oficiais 
federadas de ámbito nacional ou internacional. 
Os gastos subvencionables para o desenvolvemento das actividades obxecto da 
subvención serán unicamente os gastos de carácter corrente e gastos de adquisición 
de materiais funxibles xerados pola realización das actividades deportivas; en ningún 
caso bens inventariables.  
Respecto dos gastos de transporte de materiais, de desprazamentos, de aloxamentos 
e manutención ou avituallamento, terán que estar directamente vinculados coa 
realización das actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta vinculación na 
memoria da actividade no trámite da xustificación. 
Poderán tamén ser gastos subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade 
(persoal administrativo e gastos de subministracións, auga, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente á realización da actividade subvencionada, co límite máximo 
do 13% dos gastos directos da actividade. Estes gastos teñen que especificarse 
motivadamente no orzamento, e deberán incluírse nos conceptos contables antes 
descritos. 
 
3.3 Gastos non subvencionables neste programa: 

 
Os gastos de adquisición de bens inventariables. 
Os gastos de adquisición de bens destinados á venda. 
Os gastos derivados de viaxes de ocio.  
Os gastos financeiros. 
Os gastos derivados das atencións protocolarias (atencións persoais, comidas 
protocolarias, gastos en galas ou celebracións) 
Os gastos suntuarios. 
Base 4. Compatibilidades e exclusións 

 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar á Deputación a súa 
obtención. 
Tamén son compatibles co programa desta Deputación FO103D do presente ano, 
como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais da Deputación 
Provincial da Coruña. 
 
4.4.3 Exclusións específicas do programa FO103C/2017 

 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 
As actividades culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de turismo. 
Os grandes eventos deportivos singulares, que poidan ser obxecto de subvención a 
través do programa FO103D/2017. 
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Base 6. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO103C/2017 
 

 Ser un club deportivo, sen ánimo de lucro, legalmente constituído, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña. 

 Estar inscritos no Rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia. 
 Ter equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) en competicións 

oficiais federadas de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2017. 
 Velar pola protección da saúde dos seus deportistas, colaborar dentro do seu 

ámbito de actuación na prevención contra a dopaxe, a violencia e as condutas 
contrarias á boa orde deportiva. 

  
Base 7. Solicitude 

 
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 
 
Documentación e compromisos específicos do programa FO103C/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7ª das Bases reguladoras xerais, os 
clubs que soliciten subvención por este programa teñen que achegar, de xeito 
telemático:  

 Memoria explicativa da actividade prevista para o ano 2017. O dito documento 
conterá, como mínimo, os aspectos que deseguido se expoñen: 
- Obxecto da subvención. 
- Descrición das competicións nas que participa o club, especificando as datas 
e lugares das probas ou partidos, número de participantes. 
- Descrición das actividades deportivas e sociais que realiza o club, así como a 
súa traxectoria deportiva.  
- Estrutura social do club, órganos de goberno, número de persoas asociadas, 
funcionamento, e instalacións onde desenvolven a actividade, indicando se 
son propiedade do club, alugadas, de titularidade municipal, etc. 

- Interese da proposta presentada, segundo o disposto na base 8. 
 Certificación expedida pola federación correspondente, na que conste a 

competición ou competicións nas que estea inscrito o club no ano 2017. 
 Declaración do nº de inscrición no Rexistro de entidades deportivas da Xunta 

de Galicia. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito nacional. 
 Declaración do nº de equipos ou deportistas (no caso de deportes individuais) 

en competicións de ámbito internacional. 
 Declaración do nº de modalidades deportivas diferentes incluídas na solicitude 

presentada. 
 Declaración do nº total de categorías base. 
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 Declaración do nº licenzas federativas das que son titulares os equipos ou 
deportistas do club. 

 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do 
orzamento de gastos. 

 Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 

 Declaración da utilización 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 específica do programa FO103C/2017 

 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos. 
 Nº de equipos ou deportistas en competicións de ámbito nacional: ata 10 

puntos. 
 Nº de equipos ou deportistas en competicións de ámbito internacional: ata 20 

puntos. 
 Nº de modalidades deportivas diferentes incluídas na solicitude presentada: 

ata 10 puntos. 
 Nº total de categorías base: ata 5 puntos. 
 Nº de licenzas federativas das que son titulares os equipos ou deportistas do 

club: ata 5 puntos. 
 Utilización da lingua galega na realización das actividades: ata 5 puntos. 
 Interese da proposta presentada: ata 25 puntos. 

Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos: 
- Calidade e solvencia técnica da proposta. 
- Actuacións dirixidas á captación e apoio a novas promesas do deporte. 
- Clasificación ou resultados obtidos nas competicións oficiais da tempada 
anterior. 

 
Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación xustificativa específica do programa FO103C/2017 
Ademais da documentación establecida nas Bases reguladoras xerais dos programas 
de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou 
de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, deberán achegar a 
seguinte documentación: 
9.3.1 Subvencións por importe inferior a 60.000,00 € 

 Memoria xustificativa da realización da actividade subvencionada 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.  
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 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

9.3.2 Subvencións por importe de 60.000,00 € ou superior 
 Memoria xustificativa da realización da actividade subvencionada 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.  

 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

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

 
13.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS SINGULARES DE 
ESPECIAL INTERESE NA PROVINCIA DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011483, relativo a aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o 
desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na 
provincia durante o ano 2017, no que se acreditan os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de 
grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o 
ano 2017. 
 
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 ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO103D/2017: Subvencións a entidades deportivas sen ánimo de 
lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos 
singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017 

0612/3411/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no orzamento aprobado para 2017 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 específicas do programa de subvencións a entidades deportivas 
sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos 
singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE 
LUCRO, PARA O DESENVOLVEMENTO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 
SINGULARES DE ESPECIAL INTERESE NA PROVINCIA, DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións a entidades deportivas 
sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de 
grandes eventos deportivos singulares de especial 
interese na provincia durante o ano 2017 

Referencia: FO103D/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3411/481 Importe: 395.000 €  
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 50.000 € 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

De 10.000 € a 70.000 €  

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

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,2000 e 0,8000 

 
Base 3. Obxecto 
 
3.1.Obxecto específico do programa FO103D/2017 
 
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse a sufragar os gastos 
inherentes á organización de grandes eventos deportivos de carácter relevante (pola 
súa incidencia en termos deportivos, sociais e económicos: xeración de ingresos ou 
beneficios para os territorios) na provincia, e que sirvan para o fomento e promoción 
das distintas modalidades deportivas. 
Serán de exclusiva responsabilidade da entidade a organización do evento e as 
obrigas fiscais e de Seguridade Social que se deriven. Así mesmo, a obtención de 
todas as autorizacións necesarias para a súa realización (ocupación de vías públicas, 
etc.).  
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

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

601 Compras de materias primas (produtos farmacéuticos e material sanitario de 
consumo  

602 Outros aprovisionamentos (produtos alimenticios, de limpeza e aseo) 

621 Arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou 
instalacións) 

622 Reparacións e conservación (de instalacións ou equipamento vinculado coa 
realización do evento) 

623 Servizos profesionais independentes - contratacións externas 

624 Transportes ( utilización de medios de transporte regular para o 
desenvolvemento da actividade) 

625 Primas de seguros (seguros de responsabilidade civil) 

627 Publicidade e propaganda 

628 Subministracións (auga, gas, electricidade ...) 

629 Comunicación e outros servizos (correo, teléfono...) 

631 Outros tributos (taxas) 

640 Soldos e salarios (persoal deportivo ou de administración e xestión da 
entidade) 

642 Seguridade Social a cargo da entidade 

649 Outros gastos sociais (mutuas) 

650 Transferencias (premios monetarios) 

651 Axudas non monetarias (trofeos, medallas, ou calquera outro artigo en 
concepto de premio pola participación no evento) 
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652 Dereitos da arbitraxe  

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboración (indemnizacións 
por manutención e desprazamentos) 

654 Desprazamentos (manutención e avituallamento e aloxamento) 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Os gastos subvencionables para o desenvolvemento das actividades obxecto da 
subvención serán unicamente os gastos de carácter corrente e gastos de adquisición 
de materiais funxibles xerados pola realización das actividades deportivas; en ningún 
caso bens inventariables.  
 
Respecto dos gastos de transporte, de desprazamentos en vehículo propio, de 
aloxamentos e manutención ou avituallamento, terán que estar directamente 
vinculados coa realización das actividades subvencionadas. Deberá acreditarse esta 
vinculación na memoria da actividade no trámite da xustificación.  
 
Poderán tamén ser gastos subvencionables aqueles de carácter xeral da entidade 
(persoal administrativo e gastos de subministracións, auga, luz, etc... ) que se 
adscriban directamente á realización da actividade subvencionada, co límite máximo 
do 13% dos gastos directos da actividade. Estes gastos teñen que especificarse 
motivadamente no orzamento e deberán incluírse nos conceptos contables antes 
descritos. 
3.3 Gastos non subvencionables neste programa: 
Os gastos de adquisición de bens inventariables. 
Os gastos derivados de viaxes de ocio.  
Os gastos financeiros. 
Base 4. Compatibilidades e exclusións 

 
4.1. Compatibilidades específicas do programa FO103D/2017 
 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar á Deputación a súa 
obtención. 
Tamén son compatibles cos programas FO103A, FO103B ou FO103C do presente 
ano, como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais. 
4.2. Exclusións específicas do programa FO103D/2017 

 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non 
serán obxecto de subvención neste programa: 
As actividades deportivas obxecto dos programas FO103A, FO103B e FO103C, 
actividades culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de turismo. 
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Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO103D/2017 
 
Este programa vai dirixido a entidades deportivas sen ánimo de lucro que acrediten 
ser as organizadoras do gran evento deportivo para o que solicitan a subvención. 
As entidades que opten por este programa poderán tamén solicitar subvencións polos 
programas FO103A, FO103B ou FO103C do presente ano. 
Base 7. Solicitude 

 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO103D/2017 

 
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 e compromisos específicos do programa FO103D/2017 
Ademais da documentación relacionada na base 7ª das Bases reguladoras xerais, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  

 Memoria explicativa da actividade que se vai realizar. O dito documento 
conterá, como mínimo, os aspectos que deseguido se expoñen: 
- Título do evento. 
- Obxectivos xerais e descrición do evento. 
- Lugar de realización. 
- Categorías e procedencia dos participantes previstos. 
- Recursos materiais e humanos necesarios, facendo mención ás titulacións 
requiridas no persoal á fronte do proxecto. 

- Impacto deportivo, social e económico previsto para a poboación na 
que teña lugar o evento e para a provincia. 
- Interese da proposta presentada, segundo o disposto na base 8. 

 Declaración do ámbito do evento (autonómico, nacional, internacional). 
 Declaración do número de deportistas que participan no evento.  
 Declaración da inclusión do evento no calendario oficial de competicións, se é 

o caso. 
 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do 

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

obxecto. 
 Declaración da utilización 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 os datos, documentos 
complementarios e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento.  
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Base 8. Resolución 

 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO103D/2017 

 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 20 puntos 
 Número de deportistas que participan no evento: ata 15 puntos 
 Ámbito do evento: ata 30 puntos 

Autonómico: ata 5 puntos 
Nacional: ata 20 puntos 
Internacional: ata 30 puntos 

 Inclusión do evento no calendario oficial de competicións: ata 5 puntos 
 Utilización da lingua galega na realización do proxecto: ata 5 puntos 
 Interese da proposta presentada: ata 25 puntos 

Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos: 
- Calidade e solvencia técnica da proposta. 
- Impacto deportivo, social e económico do evento: valoraranse o historial do 
evento, o persoal contratado e os beneficios económicos previstos para o 
territorio. 
- Plan de comunicación do evento: valoraranse a estratexia e a amplitude de 
medios ao que vai dirixido. 

Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO103D/2017 
 
Ademais da documentación establecida nas Bases xerais, reguladoras dos programas 
de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou 
de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, deberán achegar a 
seguinte documentación: 
9.3.1 Subvencións por importe inferior a 60.000,00 € 

 Memoria xustificativa da realización do evento e do cumprimento das 
condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas; temporalización; recursos 
humanos (persoal de organización, técnico, de seguridade, etc.); cuantificación 
e perfil dos participantes; resultados técnico-deportivos obtidos; repercusión 
nos medios de comunicación (prensa, radio, TV e medios dixitais) e 
repercusión social e económica do evento. 

 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

9.3.2 Subvencións por importe de 60.000,00 € ou superior 
 Memoria xustificativa da realización do evento e do cumprimento das 

condicións impostas na concesión da subvención, que conterá, como mínimo, 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas; temporalización; recursos 
humanos (persoal de organización, técnico, de seguridade, etc.); cuantificación 
e perfil dos participantes; resultados técnico-deportivos obtidos; repercusión 
nos medios de comunicación (prensa, radio, TV e medios dixitais) e 
repercusión social e económica do evento. 
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 Acreditación da utilización do anagrama da Deputación da Coruña no material 
gráfico de difusión e na páxina web da entidade, e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 

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

 
14.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA SEN ÁNIMO DE 
LUCRO PARA INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DEPORTIVO DURANTE O 
ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011484 , relativo a aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, 
para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017, no que se acreditan 
os seguintes 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para 
infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017. 
 
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 ou de 
carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2017. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

Programa Aplic. presupostaria 

FO104/2017: Subvencións a entidades deportivas da provincia, 
sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo 
durante o ano 2017  

0612/342/781 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender as solicitudes que se presenten é o 
incluído no orzamento aprobado para 2017 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. 
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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 específicas do programa de subvencións a entidades deportivas da 
provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o 
ano 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DA PROVINCIA, 
SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO 
DEPORTIVO DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións a entidades deportivas 
da provincia, sen ánimo de lucro, para 
infraestruturas e equipamento deportivo durante o 
ano 2017 

Referencia: FO104/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/342/781 Importe: 400.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de 
gastos: 

Mínimo 3.000 €, máximo 50.000 €  

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

De 600 € a 40.000 €  

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

Coeficiente de financiamento: Variable entre 0,2000 e 0,8000  
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Base 3. Obxecto 
 
3.1 Obxecto específico do programa FO104/2017 
 
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización 
de investimentos deportivos. 
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos por adquisición, rehabilitación ou 
mellora de instalacións, bens inventariables, equipamentos e moblaxe. 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

211 Construcións (edificios e outras construcións para uso deportivo) 

213 Maquinaria 

214 Útiles 

217 Equipos para proceso de información (equipamento informático inventariable) 

218 Elementos de transporte (vehículos, remolques, embarcacións: adquisición, 
adaptación, rotulación) 

219 Outro inmobilizado material (equipamentos audiovisuais) 

226 Mobiliario e material deportivo: equipamento de oficina inventariable, material 
deportivo inventariable (colchonetas, pesas, balóns medicinais, porterías, 
canastras, ring, marcadores, tatamis, etc.) equipamento téxtil inventariable 
(petos electrónicos, traxes, neopreno, etc.) 

631 Taxas e licenzas (no caso de subvencións para obras) 

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

 
As subvencións deste programa son compatibles con outras subvencións, axudas, 
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera 
administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais, sen prexuízo da obriga de comunicar á Deputación a súa 
obtención. 
 
Exclusións específicas do programa FO104/2017 

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

1. A adquisición ou construción de novas instalacións. 
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2. Os investimentos culturais, de promoción económica, de servizos sociais e de 
turismo. 

3. Os gastos financeiros. 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO104/2017 
 
Este programa vai dirixido a entidades de carácter deportivo, sen ánimo de lucro, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña. 
 
Base 6. Obrigas das entidades beneficiarias 
 
Obrigas das entidades beneficiarias específicas do programa FO104/2017 
 
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 á fin concreta para a 
que foi concedida a subvención durante un período mínimo de 5 anos, no caso de 
inmobles, ou de 2 anos, no caso de bens inventariables. 
 
Base 7. Solicitude 

 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO104/2017 

 
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 e compromisos específicos do programa FO104/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7 das Bases reguladoras xerais, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  

 Memoria explicativa do investimento que conterá os seguintes aspectos:  
- Breve descrición do investimento que se vai realizar, para os efectos de comprobar 
que é subvencionable neste programa segundo o disposto na base 3. 
- Calendario de realización ao longo do ano 2017. 
- Interese do investimento presentado, segundo o disposto na base 8. 

 No caso de obras: resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha 
memoria valorada, pero unha vez concedida a axuda, de ser legalmente 
necesario, requirirase para a xustificación a achega do proxecto técnico. No 
caso de solicitar a axuda para unha fase da obra, definirase a fase no informe 
técnico, e garantirase que é susceptible de utilización e a posibilidade de 
continuidade da obra por contar con financiamento.  

 No caso de obras: 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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 No caso de 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 . 

 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. 

 Compromiso de inscribir o ben no rexistro público correspondente, con 
indicación da subvención obtida e do período de adscrición do dito ben ás fins 
previstas. 

 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do 
orzamento de gastos. 

 Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 
obxecto. 

 Declaración do número de persoas usuarias do investimento. 
 Declaración da utilización 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. Este requirimento farase mediante o correo electrónico indicado na 
solicitude. 
 
Base 8. Resolución 

 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO104/2017 

 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 30 puntos 
 Traxectoria e base social da entidade: ata 15 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. 

 Persoas usuarias dos investimentos: ata 20 puntos. 
 Emprego da lingua galega na realización da actividade: ata 5 puntos. 
 Interese do investimento presentado: ata 30 puntos. 

Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
- A necesidade e contribución real do investimento presentado para o mellor 
desenvolvemento das actividades da entidade.  
- A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento subvencionado. 
- A posibilidade de utilización do investimento por entidades distintas da 
solicitante 

 
 
 
 



41 

 

Base 9.- Xustificación e pagamento. 
 
9.3 Documentación específica do programa FO104/2017 
 
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:  
• Conta xustificativa. 

• Factura dixital ou escaneada. 

• 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.  
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. 
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, 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 acreditarase a recepción da 
obra ou o equipamento. 
• Achegarase, ademais a seguinte documentación: 
1.- 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 € (IVE excluído) deberá achegarse 
telematicamente unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico 
colexiado independente. 
2.- 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. 
- Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase 
exclusivamente o importe da execución material, (non poderá incorporar, polo tanto, 
nin gastos xerais nin beneficio industrial nin o imposto sobre o valor engadido), non 
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obstante poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou escaneada, expedidas 
polos distintos provedores. 
- Se as obras as executa contratista adxudicatario, á certificación de obra, que poderá 
conter os gastos xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou 
escaneada expedida polo contratista e certificado da aprobación polo órgano 
competente da entidade. O importe do IVE só será gasto subvencionable se non ten o 
carácter de deducible para o beneficiario.” 
 
15.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS 
DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 

“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro sobre a proposta 
de aprobación das bases específicas reguladoras da “Convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para investimentos durante o ano 2017”, que constan no expediente, 
proponse que as aprobe a  Xunta de Goberno, por delegación do Presidente da 
Deputación, segundo Resolución da Presidencia Nº 16.643/2015 

O acordo da Xunta de Goberno no que queden aprobadas as bases do programa 
podería ter o seguinte texto literal: 

1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para investimentos durante o ano 2017. 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA 
INVESTIMENTOS DURANTE O ANO 2017. 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das bases 
reguladoras xerais) 

 
Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións 
de agricultura dirixido ás entidades 
asociativas agrarias e labregas da provincia 
da Coruña para investimentos durante o 
exercicio 2017 

Referencia: FO028B 

 

Aplicación orzamentaria: 0510/414.1/781/118.000€ 
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Importe total do crédito consignado: Presuposto 2017 e modificativos 

Importe do orzamento de gastos da actividade: Mínimo 3.000€ , máximo /30.000€ 

Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 600€, máximo /24.000€ 

 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos 
financiables: 

Do 20% ao 80%  

 
Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  
 

Accións tendentes a apoiar as entidades agrarias e labregas en proxectos, que sexan investimento, 
destinados a recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e 
forestal que teñan como obxecto: 

- A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais 

- Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios 

- O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético 

- Accións tendentes á mellora da calidade xenética 

Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: infraestruturas 
materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, repoboaciòn forestal, 
entutorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), axudas a investimentos 
(construcións, equipamentos, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), adquisición de 
equipos e sistemas informáticos, investimentos que supoñan aforro enerxético.  

 

3.2 Gastos subvencionables neste programación 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL  

206 Aplicacións informáticas 

211 Construcións 

212 Infraestruturas 

213 Maquinaria 

214 Maquinaria e útiles 

216 Mobiliario 
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217 Equipos para proceso de información 

219 Outro inmobilizado material  

 
Base 4.- Exclusións 
 
Exclusións da convocatoria  

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención nesta convocatoria as seguintes actividades: 

 

- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 

- Os gastos referidos a investimentos que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos da convocatoria  

- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación e comunidades de montes en man 
común 

 Asociacións agrarias, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro 

Todas estas entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos seus 
asociados. 

Base 6.- Obrigas das entidades 

Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras xerais, deberán cumprir o seguinte 
requisito: 

- No caso das asociacións, deben acreditar un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de 
presentación da solicitude. 

 

Base 7.- Solicitude 
7.1.- Prazo da convocatoria FOENIA/2017 

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 da convocatoria 

Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 
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- Memoria explicativa do investimento, que conterá os seguintes aspectos: 

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

 Calendario de realización do investimento ao longo do ano 2017 

 Adecuación da actividade ao interese provincial 

 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  
- 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.  
- 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.  

No caso de realización de obras: 

 Resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha memoria valorada, pero unha vez 
concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a achega do 
proxecto técnico. No caso de que os proxectos de obras estean divididos en fases, deben 
achegar a programación total, coa indicación do número de fases, importe e calendario de 
realización, así coma que contan con financiamento para a realización da totalidade das fases. 
As sucesivas propostas que se presenten deberán numerarse por fases coa indicación das xa 
executadas. Deberá acreditarse tamén que cada unha das fases subvencionadas é susceptible 
de utilización independente. 

 Declaración de ter a acreditación da titularidade da propiedade ou dereito real que posúa sobre 
o ben inmoble ou, no seu caso, declaración de ter a autorización do propietario. 

 Compromiso de solicitar a licenza ou autorizacións preceptivas 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios valoración do programa  

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 

Número de beneficiados directa ou indirectamente: Ata 20 puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 

A posiblidade de utilización do investimento por entidades 
distintas da solicitante da subvención: 

Ata 10 puntos 

Interese da proposta presentada: 

Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da 
presidencia , tendo en conta os seguintes aspectos: 

-A necesidade e contribución real do investimento 
presentado para o mellor desenvolvemento das actividades 
da entidade: Ata 15 puntos 

-A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento 
subvencionado: Ata 10 puntos 

Ata 25 puntos 
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Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras xerais 
das convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 Memoria xustificativa do investimento que conterá os seguintes aspectos: breve descrición 
do investimento realizado e dos resultados obtidos, asinados pola presidencia ou 
representante legal 

 Declaración relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan as facturas 
xustificativas do gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de 
subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade. 

No caso de que o importe da subvención concedida sexa inferior a 3.000€, ademais da 

memoria e declaración do IVE, deberán achegar: 

 Factura dixital ou escaneada 

 Acreditación da recepción da obra ou equipamento 

No caso de que o importe da subvención concedida sexa igual ou superior a 3.000€, 

ademais da memoria e declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación: 

1.- No suposto de adquisición de bens de equipo: 

 Factura dixital ou escaneada 

 Acta de recepción escaneada, ou albará de entrega, e fotografía do obxecto da solicitude 

 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. 

2.- No suposto de adquisición de bens inmobles: 

 Escritura pública escaneada se a adquisición é superior a 18.000 € (IVE excluído) 

 Declaración de inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do 
ben á finalidade para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, 
que non poderá ser inferior a cinco anos. 

 Se o importe do ben supera os 18.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente 
unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 

3.- 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. 

Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase exclusivamente o importe 
da execución material, (non poderá incorporar, polo tanto, nin gastos xerais nin beneficio industrial nin o 
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imposto sobre o valor engadido), non obstante poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou 
escaneadas, expedidas polos distintos provedores. 

Se as obras as executa contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos 
xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou escaneada expedida polo contratista e 
certificado da aprobación polo órgano competente da entidade. O importe do IVE só será gasto 
subvencionable se non ten o carácter de deducible para o beneficiario.” 

 

16.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA ACTIVIDADES 
DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro sobre a proposta 
de aprobación das bases específicas reguladoras da “Convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para actividades durante o ano 2017,que constan no expediente, proponse 
que as aprobe a  Xunta de Goberno, por delegación do presidente da Deputación, 
segundo Resolución da Presidencia Nº 16.643/2015 

O acordo da Xunta de Goberno no que queden aprobadas as bases do programa 
podería ter o seguinte texto literal: 

1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para actividades durante o ano 2017. 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA 
ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2017. 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das bases 
reguladoras xerais) 

 
Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións de 
agricultura dirixido ás entidades asociativas 
agrarias e labregas da provincia da Coruña 
para actividades durante o exercicio 2017 

 

Referencia: FO028A 
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Aplicación orzamentaria: 0510/414.1/481/285.000€ 

 

Importe total do crédito consignado: Presuposto 2017 e modificativos 

Importe do orzamento de gastos da actividade: Mínimo 3.000€, máximo /30.000€ 

Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 600€, máximo /24.000€ 

 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos 
financiables: 

Do 20% ao 80%  

 
Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  

 

Accións tendentes a apoiar ás entidades agrarias e labregas en proxectos destinados á recuperación e 
valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como 
obxecto 

- A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais 

- Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios 

- O asesoramento e formación técnica para a realización de proxectos de investigación e innovación 
tecnolóxica 

- O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético 

- Accións tendentes á mellora da calidade xenética 

Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: 
contratación de persoal técnico, comerciais, etc., alugamento de instalacións, maquinaria, etc., 
labores de implantación e acondicionamento de cultivos, desbroces, rozas mecánicas, podas, 
alternativas enerxéticas, tratamentos silvícolas para prevención de incendios, asesoramento 
técnico para a execución e a supervisión do proxecto, formación técnica co fin de conseguir o 
fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria, elaboración de Proxectos de 

ordenación dos montes. 

 

3.-2 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 

622 Reparacións e conservacións 
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623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas) 

627 Publicidade, propaganda e relacións públicas  

628 Subministracións 

629 Comunicacións e outros servizos 

 
Base 4.- Exclusións 
Exclusións da convocatoria  

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán obxecto de 
subvención nesta convocatoria as seguintes actividades: 

- Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias 

- As viaxes de ocio, premios, axudas de custo e gastos de quilometraxe 

- Os gastos de contratación de persoal propio da entidade 

- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 

- A realización de estudos 

- Os gastos de funcionamento da entidade só poderán ser subvencionables cando estean directamente 
vencellados á realización da actividade subvencionada, co límite máximo do 13% dos gastos directos da 
actividade. Estes gastos deberán especificarse motivadamente no presuposto. 

- Os gastos referidos a actividades que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria 

Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos da convocatoria  

- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación e comunidades de montes en man 
común 

 Asociacións agrarias, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro 

Todas estas entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos seus 
asociados. 

Base 6.- Obrigas das entidades 

Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras xerais, deberán 
cumprir o seguinte requisito: 

- No caso das asociacións, deben acreditar un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de 
presentación da solicitude. 

Base 7.- Solicitude 
 
7.1.- Prazo da convocatoria FOENAA/2017 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a través do Sistema 
Nacional de Publicación de Subvencións. 
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7.2.- Documentación específica da convocatoria 

Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

Memoria explicativa da actividade, que conterá os seguintes aspectos: 

 Breve descrición da actividade que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3 

 Calendario de realización da actividade ao longo do ano 2017 

 Adecuación da actividade ao interese provincial 

 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios de baremo da convocatoria  

 

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 

Número de beneficiados directa ou indirectamente polas actividades: Ata 20 puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 

A Colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro da Provincia: Ata 10 puntos. 

Interese da proposta presentada: 

Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da 
presidencia , tendo en conta os seguintes aspectos: 

.Calidade e solvencia técnica da proposta: Ata 15 puntos. 

.O impacto da actividade no medio: Ata 10 puntos 

Ata 25 puntos 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 Memoria xustificativa da actividade que conterá os seguintes aspectos: breve descrición da 
actividade realizada e dos resultados obtidos. 

 Declaración relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan as facturas xustificativas do 
gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será 
subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade.” 
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17.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE 
LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 

“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro sobre a proposta 
de aprobación das bases específicas reguladoras da “Convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para 
investimentos de promoción económica durante o ano 2017,que constan no 
expediente, proponse que as aprobe a  Xunta de Goberno, por delegación do 
presidente da Deputación, segundo Resolución da Presidencia Nº 16.643/2015 

O acordo da Xunta de Goberno no que queden aprobadas as bases do programa 
podería ter o seguinte texto literal: 

1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para 
investimentos de promoción económica durante o ano 2017. 
 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES 
SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2017  
 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das bases 
reguladoras xerais) 
 
Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido 

a entidades sen ánimo de lucro da provincia da 

Coruña para investimentos de promoción 

económica durante o ano 2017 

Referencia: FOENIA/2017 

Aplicación orzamentaria: 0510/414.2/781 IMPORTE 500.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos da actividade: Máximo 30.000€, mínimo 3.000€  

Importe da subvención que se ha conceder: mínimo 600€, máximo 24.000€  

 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de 

gastos financiables: 
Do 20% ao 80% 
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Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria FOENIA/2017 

Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao 

comercio e hostalaría, como poden ser: 

 Execución de obras ou equipamentos de interese xeral no ámbito parroquial, municipal ou 

comarcal, tales como: saneamento, abastecemento de auga, acondicionamento de camiños, 

iluminación pública. 

 Reforma e mellora de locais sociais. 

 Adquisición de mobiliario ou equipamento informático. 

 Creación de páxinas web, aplicación móbiles, internet vía satélite no rural. 

 Investimentos na hostalería e no comercio, para adaptarse á normativa vixente na materia: 

adecuación dos locais para mellora da accesibilidade, instalación e equipamentos contra 

incendios e seguridade interior, adecuación das instalación eléctricas, adquisición de 

equipamento tecnolóxico (TPV) para adaptación á regulación das obrigas de facturación. 

 Investimentos derivados de proxectos de I + D en sectores que representen oportunidades para 

o emprego, a mellora do tecido industrial e o desenvolvemento económico da provincia. 

 Investimentos derivados de proxectos que teñan como obxectivo a recuperación demográfica de 

núcleos rurais (recuperación de valores naturais, ecoagrarios, históricos e etnográficos, 

programas para a recuperación de núcleos rurais degradados e rehabilitación de construcións de 

valor histórico local ou símbolos de identidade da poboación local para convertelos en 

edificacións de uso público, tales como bibliotecas, garderías, centro de maiores) 

 Repoboacións cinexéticas, sinalización Tecor. 

3.2 Gastos subvencionables nesta convocatoria: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

206 Aplicacións informáticas 

211 Construcións 

213 Maquinaria 

214 Maquinaria e útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

218 Elementos transporte 

219 Outro inmobilizado material (repoboacións cinexéticas ? 

631 Outros tributos (taxas e licenzas) 

* Resolución do 26.03.2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins 
lucrativos. 
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Base 4.- Exclusións 
 
Exclusións da convocatoria FOENIA/2017 

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

 Os gastos das agrupacións de voluntarios de protección civil 

 Os gastos referidos a investimentos que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria 

 Os investimentos no patrimonio arquitectónico  

 Os gastos financeiros 

 O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de 

recuperación ou de compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 

Base 5.- Solicitantes 

 
Requisitos específicos da convocatoria FOENIA/2017 

- Entidades sen ánimo de lucro e asociacións veciñais legalmente constituídas no momento de facer a 

solicitude , con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que os investimentos obxecto da 

subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia. 

Base 6.- Obrigas das entidades 

Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións, 

deberán cumprir os seguintes requisitos: 

 

Acreditaren un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de presentación.  

.Obriga de 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. 

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

de Coruña. 

 
Base 7.- Solicitude 

 
7.1.- Prazo da convocatoria FOENIA/2017 

 
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 
Documentación específica da convocatoria FOENIA/2017 

Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar telematicamente a seguinte 
documentación específica: 

 Memoria explicativa do investimento, asinada polo representante, que conterá os seguintes 

aspectos: Breve descrición do investimento que se ha realizar para os efectos de comprobar 

que é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 2, o seu calendario 

de realización ao longo do ano 2016, a súa adecuación ao interese provincial e o número de 

persoas beneficiadas directa ou indirectamente  

No caso de realización de obras: 

- Resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha memoria valorada, pero unha vez concedida 

a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a achega do proxecto técnico. No 

caso de solicitar a axuda para unha fase da obra, definirase a fase no informe técnico. No caso de que os 

proxectos de obras estean divididos en fases, deben achegar a programación total, coa indicación de 

número de fases, importe e calendario de realización, así como que contan con financiamento para a 

realización da totalidade das fases. As sucesivas propostas que se presenten deberán numerarse por 

fases coa indicación das xa executadas. Deberá acreditarse tamén que cada unha das fases 

subvencionadas son susceptibles de utilización independente.  

 Declaración de ter a acreditación da titularidade da propiedade ou dereito real que posúa sobre 

o ben inmoble ou, no seu caso, declaración de ter a autorización do propietario. 

 Declaración de ter a referencia catastral do ben inmoble 

 Compromiso de solicitar a licenza ou autorizacións preceptivas. 

 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración da convocatoria FOENIA/2017 
 

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 
 

Número de beneficiados directa ou indirectamente polas actividades: Ata 20 puntos 
 

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 
 

A posibilidade de utilización do investimento por entidades distintas da 
solicitante da subvención: 

Ata 10 puntos 

Interese da proposta presentada: 
 
Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución 
da presidencia , tendo en conta os seguintes aspectos: 
 

 A necesidade e contribución real do investimento presentado para 

Ata 25 puntos 
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o mellor desenvolvemento das actividades da entidade: Ata 15 
puntos 

 
 A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento 

subvencionado:ata 10 puntos 

 
Base 9.- Xustificación e pagamento 
 

9.3- Documentación xustificativa 
 

Xustificación das subvencións da convocatoria FOENIA/2017  
 

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar telematicamente a seguinte 
documentación específica: 
 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con 
indicación do investimento realizado, das persoas beneficiarias, dos resultados obtidos e as 
desviacións acaecidas asinada dixitalmente polo presidente ou representante da entidade. 

 

 Declaración relativa á repercusión do IVE que no seu caso, inclúan as facturas xustificativas do gasto 
realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será subvencionable 
no caso de que non sexa deducible pola entidade. 

  
No caso de que o importe da subvención concedida sexa inferior a 3.000€, ademais da memoria e 

declaración do IVE, deberán achegar: 
 
 Factura dixital ou escaneada 
 Acreditación da recepción da obra ou equipamento 

No caso de que o importe da subvención concedida sexa igual ou superior a 3.000€, ademais da 

memoria e declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación:  
 
1.- Adquisición de bens de equipo: 
.- Factura dixital ou escaneada 
- Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e fotografía do obxecto da solicitude 
- 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. 
2.- Adquisición de bens inmobles: 
. 
- Escritura pública escaneada se a adquisición é superior a 18.000 € (IVE excluído) 
- Declaración de inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do ben á 
finalidade para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, que non poderá ser 
inferior a cinco anos. 
- Se o importe do ben supera os 18.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente unha 
valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 
 
3.- Execución de obras: 
 
- Certificación escaneada de obra subscrita por técnico colexiado competente 
- Relación valorada dixital 
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- 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, (non poderá 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 escaneadas, 
expedidas polos distintos provedores. 
 
Se as obras as executa o contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos 
xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou escaneada expedida polo contratista e 
certificado da aprobación polo órgano competente da entidade. O importe do IVE só será gasto 
subvencionable se non ten o carácter de deducible para o beneficiario. 

 

 
18.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE 
LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro sobre a proposta 
de aprobación das bases específicas reguladoras da “Convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a 
realización de actividades de promoción económica durante o ano 2017”,que constan 
no expediente, proponse a súa aprobación pola Xunta de Goberno, por delegación do 
presidente da Deputación, segundo Resolución da Presidencia Nº 16.643/2015 
 
O acordo da Xunta de Goberno no que queden aprobadas as bases do programa 
podería ter o seguinte texto literal: 
 
1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a 
realización de actividades de promoción económica durante o ano 2017. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE SUBVENCIÓNS 
DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA 
PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE O ANO 2017  
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das bases 
reguladoras xerais) 
 
Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a 
entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña 
para a realización de actividades de Promoción 
Económica durante o ano 2017 
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Referencia: FOENAA/2017 

 

Aplicación orzamentaria: 0510/414.2/481 IMPORTE 350.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 30.000€, mínimo 3.000€  

Importe da subvención que se ha conceder: mínimo 600€ máximo 24.000€  

 

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

 

 
Base 3.- Obxecto 

 
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2017 

Accións tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a hostalaría 

como poden ser os seguintes: 

 Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a penetración 

no mercado, mediante axudas á loxística e a distribución. 
 Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas e seminarios relacionados coa promoción 

económica da provincia, festas de recoñecido interese turístico, feiras de artesanía, feiras de exaltación de 

produtos típicos da zona. 
 Desbroces, sementeira, seguro e gardería TECOR.  
 Cursos de formación. 
 Actividades de promoción, difusión e animación do comercio local, campañas de Nadal, animación comercial 

en núcleos urbanos, decoración e animación en zonas comerciais, promoción e publicidade do comercio 

asociado, folletos, revistas, guías. 
 Actividades derivadas de proxectos que teñan como obxectivo a recuperación demográfica de núcleos rurais ( 

aproveitamento das novas formas de explotación sostible dos recursos naturais e forestais para a creación de 

emprego a nivel local, elaboración de catálogo de oficios e prácticas artesanais das zonas e organización de 

talleres de transmisión destes oficios por parte dos artesáns locais aos mozos rurais como fonte de emprego, 

sensibilización da poboación local nos procesos de integración que se leven a cabo e seguimento da acollida 

de novos poboadores-emprendedores.  

3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

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

621 Arrendamentos e canos 
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622 Reparacións e conservación 

623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas) 

624 Transportes 

625 Primas 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 (premios) 

*Resolución do 26.03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins 

lucrativos 

 
Base 4.- Exclusións 
 
Exclusións da convocatoria FOENAA/2017 
 

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

 Os gastos das agrupacións de voluntarios de protección civil 

 

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes). Só serán subvencionables 
os gastos que se adscriban directamente á realización da actividade obxecto da subvención co 
límite máximo do 13% dos gastos directos da actividade. Estes gastos deberán especificarse 
motivadamente no presuposto. 

 

 Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias; por iso, este tipo de gastos 
tampouco poderán incluírse nos orzamentos que se presenten para calquera outra finalidade. 

 

- As viaxes de ocio e as festas, agás as declaradas de interese turístico 
 

- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 
 

-Os gastos financeiros 
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 Os gastos referidos a actividades culturais, deportivas, de lecer e tempo libre e de servizos sociais 
que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria. 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos da convocatoria FOENAA/2017 
 

- Entidades sen ánimo de lucro, asociacións veciñais legalmente constituídas no momento de facer a 
solicitude, con domicilio fiscal na provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades obxecto da 
subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia.  

Base 6.- Obrigas das entidades 
 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das convocatorias de subvencións, 
deberán cumprir o seguinte requisito: 
 

Acreditaren un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de presentación. 

 
Base 7.- Solicitude 
 
7.1.- Prazo da convocatoria FOENAA/2017 
 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a través do Sistema Nacional 
de Publicación de Subvencións. 
 

7.2.- Documentación 
 
Documentación específica da convocatoria FOENAA/2017 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica de xeito telemático: 
 

 Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante, que conterá os seguintes 
aspectos: breve descrición da actividade que se ha realizar para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3, o seu calendario de 
realización ao longo do ano 2017, a súa adecuación ao interese provincial, número de persoas 
usuarias directa ou indirectamente  

 

 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración da convocatoria FOENAA/2017 
 

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 

Número de persoas usuarias directa ou indirectamente polas actividades: Ata 20 puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 

A colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro da Provincia: Ata 10 puntos 
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Interese da proposta presentada: 
 
Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da 
presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos: 
 

 A calidade e solvencia técnica da proposta: Ata 15 puntos 
 

 O impacto da actividade no medio: Ata 10 puntos  
 

Ata 25 puntos 

 
Base 9.- Xustificación e pagamento 
 
9.3- Documentación xustificativa 
 
Documentación específica da convocatoria FOENAA/2017 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con 
indicación das actividades realizadas, das persoas usuarias, dos resultados obtidos e as 
desviacións acaecidas asinada dixitalmente polo presidente ou representante da entidade.  

 

 Declaración da entidade relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan nas facturas 
xustificativas do gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, 
o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade.” 

 

 
19.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS 
CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS PARA 
ACTIVIDADES, DURANTE O EXERCICIO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización sobre a proposta de aprobación das 
bases específicas do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás 
confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña 
para actividades durante o exercicio 2017, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 
 
1º.- Aprobar as bases específicas do programa de subvencións de fomento pesqueiro 
dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da 
Coruña para actividades durante o exercicio 2017, cuxo texto se transcribe: 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS 
CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIONS DE MARISCADORAS DA 
PROVINCIA DA CORUÑA PARA ACTIVIDADES DURANTE O EXERCICIO 2017 
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BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN  
 
Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións de 
fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de 
pescadores e agrupacións de mariscadoras da 
provincia da Coruña para actividades durante o 
exercicio 2017 
 

Referencia: FO027A 
 

Aplicación orzamentaria: 0510/415/481 
 

Importe total do crédito consignado: 412.000€ 

Importe do orzamento de gastos da actividade: Máximo 37.500€, mínimo 3.000€  

Importe da subvención que se ha conceder: Máximo 30.000€, mínimo 600€ 
 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de 
gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

 
Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  
 

 
Accións tendentes a impulsar o fomento pesqueiro, mediante a realización das seguintes actividades: 
- Contratación de persoal das confrarías e para vixilancia das autorizacións marisqueiras  
- Adquisición de sementes de moluscos  
- Adquisición de material non inventariable necesario para o desenvolvemento da actividade da 

confraría: material de oficina, consumibles, envases ou embalaxes … 
- Realización de cursos relacionados cos traballos do sector pesqueiro, marisqueiro e de cultivos 

mariños 
- Proxectos de investigación nos campos da acuicultura, contaminación do mar e outros que incidan na 

mellora de especies mariñas e de interese comercial para Galicia 
- Aluguer de maquinaria 
 
Serán gastos subvencionables neste programa os seguintes: 
 

Conta Descrición da conta * 

621 Arrendamentos e canons 

623 Servizos de profesionais independentes  
Contratacións externas de servizos 

628 Subministracións 
Material non inventariable (informático, de oficina, etc), adquisición de sementes 

629 Outros servizos 
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Material de cursos (carpetas, bolígrafos, manuais, etc) 

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 da convocatoria  
 
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán obxecto de 
subvención nesta convocatoria as seguintes actividades: 
 

- Os gastos de funcionamento da entidade 

- Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias 

- As viaxes de ocio, axudas de custo e gastos de quilometraxe 

- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación 
ou compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 

- Os gastos referidos a actividades que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria 

 
 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos da convocatoria  
 

- Confrarías de pescadores, federacións provinciais de confrarías e agrupacións de mariscadoras da 
provincia da Coruña, independentemente do número de socios ou membros que as integren. 

 

Base 7.- Solicitude 
 
7.1 Prazo da convocatoria  
 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria do presente programa no BOP, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
 
 
7.2.- Documentación específica da convocatoria 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 
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Memoria explicativa da actividade, que conterá os seguintes aspectos: 

 Breve descrición da actividade que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3. 

 Calendario de realización da actividade ao longo do ano 2017 

 Explicación do orzamento de gastos da actividade obxecto da subvención 

 Adecuación da actividade ao interese provincial 

 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  
 

 
 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Valoración das solicitudes 
Criterios de baremo da convocatoria  
 
 

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: 
 

Ata 40 
puntos 

Interese da proposta presentada:  
Valorarase por una comisión técnica, que será designada por resolución 
da presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos: 

 A calidade e solvencia técnica da proposta  
 O impacto da actividade no medio  

 

 

 

 
Ata 15 puntos 
Ata 10 puntos 

Ata 25 
puntos 

Número de beneficiados directa ou indirectamente polas actividades: 
 

Ata 20 
puntos 

Colaboración con outras confrarías da provincia: 
 

Ata 10 
puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: 
 

Ata 5 
puntos 

 
 

Base 9.- Xustificación e pagamento 
9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán achegar a seguinte documentación 
específica: 
 

 Memoria xustificativa da actividade que conterá os seguintes aspectos: breve descrición da 
actividade realizada e dos resultados obtidos. 

 

 Declaración relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan as facturas xustificativas do 
gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será 
subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade. 
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2º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado 1º.” 
 

20.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS 
CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIÓNS DE MARISCADORAS PARA 
INVESTIMENTOS, DURANTE O EXERCICIO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Vistos os informes do Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización sobre a proposta de aprobación das 
bases específicas do programa de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás 
confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña 
para investimentos durante o exercicio 2017, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 
 
1º.- Aprobar as bases específicas do programa de subvencións de fomento pesqueiro 
dirixido ás confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da 
Coruña para investimentos durante o exercicio 2017, cuxo texto se transcribe: 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE FOMENTO PESQUEIRO DIRIXIDO ÁS 
CONFRARÍAS DE PESCADORES E AGRUPACIONS DE MARISCADORAS DA 
PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCICIO 2017  
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN  
 
Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria de subvencións de fomento 
pesqueiro dirixido ás confrarías de 
pescadores e agrupacións de mariscadoras 
da provincia da Coruña para investimentos 
durante o exercicio 2017 
 

Referencia: FO027B 
 

Aplicación orzamentaria: 0510/415/781 
 

Importe total do crédito consignado: 70.000€ 
 

Importe do orzamento de gastos da actividade: 
 

Máximo 37.500€, mínimo 3.000€  

Importe da subvención que se ha conceder: Máximo 30.000€, mínimo 600€ 
 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos 
financiables: 

Do 20% ao 80%  
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Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  
 

 
Accións tendentes a impulsar o fomento pesqueiro, entre as que se inclúen: 

 Axudas para o equipamento das lonxas nos aspectos técnico-sanitarios do persoal manipulador, instalación 

e utensilios de manexo 
 Equipamentos de oficina das confrarías 
 Aplicación de novas técnicas para a modernización do proceso produtivo e de comercialización dos 

produtos do mar 
 Axudas para equipamento e explotación do frío industrial das confrarías e lonxas 
 Adquisición de vehículos para o desenvolvemento das actividades da confraría (vixilancia, 

comercialización produtos...) 
 

Serán gastos subvencionables neste programa os seguintes: 
 

Conta Descrición da conta * 

206 Aplicacións informáticas 

213 Maquinaria 

216 Mobiliario 
Equipamento de oficina inventariable 

217 Equipos para proceso de información 
Equipamento informático inventariable 

218 Elementos de transporte 

219 Outro inmobilizado material 

622 Reparacións e conservación 
Obras acondicionamento instalacións 
 

 
* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas entidades sen fins 

lucrativos 
 

 

Base 4.- Exclusións 
Exclusións da convocatoria  
 
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención nesta convocatoria os seguintes investimentos: 
 

- Os gastos referidos a investimentos que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria 

- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 

- A adquisición de sementes de moluscos, que son subvencionables no programa FO027A. 
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Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos da convocatoria  
 

- Confrarías de pescadores, federacións provinciais de confrarías e agrupacións de mariscadoras da 
provincia da Coruña, independentemente do número de socios ou membros que as integren. 

 

Base 7.- Solicitude 
 
7.1 Prazo da convocatoria  
 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da 
convocatoria do presente programa no BOP, a través do Sistema Nacional de 
Publicación de Subvencións. 
 
 
7.2.- Documentación específica da convocatoria 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 
 

- Memoria explicativa do investimento, que conterá os seguintes aspectos: 

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

 Explicación do orzamento de gastos do investimento obxecto da subvención 

 Calendario de realización do investimento ao longo do ano 2017 

 Adecuación da actividade ao interese provincial 

 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  
- 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.  
- 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.  

 

No caso de realización de obras: 

 Resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha memoria valorada, pero unha vez 
concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a achega do 
proxecto técnico. No caso de que os proxectos de obras estean divididos en fases, deben 
achegar a programación total, coa indicación do número de fases, importe e calendario de 
realización, así coma que contan con financiamento para a realización da totalidade das fases. 
As sucesivas propostas que se presenten deberán numerarse por fases coa indicación das xa 
executadas. Deberá acreditarse tamén que cada unha das fases subvencionadas son 
susceptibles de utilización independente. 

 Declaración de ter a acreditación da titularidade da propiedade ou dereito real que posúa sobre 
o ben inmoble ou, no seu caso, declaración de ter a autorización do propietario. 

 Compromiso de solicitar a licenza ou autorizacións preceptivas 
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Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Valoración das solicitudes 
Criterios de baremo da convocatoria  
 

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: 
 

Ata 40 
puntos 

Interese da proposta presentada:  
Valorarase por una comisión técnica, que será designada por resolución 
da presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos: 

 A necesidade e contribución real do investimento presentado 
para o mellor desenvolvemento das actividades da entidade  

 A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento 
subvencionado  

 

 

 

 
Ata 15 puntos 
 
Ata 10 puntos 

Ata 25 
puntos 

Número de beneficiados directa ou indirectamente polos investimentos: 
 

Ata 20 
puntos 

Posibilidade de utilización do investimento por confrarías distintas da solicitante da 
subvención: 

Ata 10 
puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: 
 

Ata 5 puntos 

 

Base 9.- Xustificación e pagamento 
9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 
 

 Memoria xustificativa do investimento que conterá os seguintes aspectos: breve descrición 
do investimento realizado e dos resultados obtidos. 

 Declaración relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan as facturas 
xustificativas do gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de 
subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade. 

No caso de que o importe da subvención concedida sexa inferior a 3.000€, ademais da memoria 
e declaración do IVE, deberán achegar: 

 

 Factura dixital ou escaneada 

 Acreditación da recepción da obra ou equipamento 

No caso de que o importe da subvención concedida sexa igual ou superior a 3.000€, ademais 
da memoria e declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación: 

 
1.- No suposto de adquisición de bens de equipo: 
 

 Factura dixital ou escaneada 

 Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e fotografía do obxecto da solicitude 

 Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade 
beneficiaria 
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 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. 

 
2.- No suposto de adquisición de bens inmobles: 
 

 Escritura pública escaneada, se a adquisición é superior a 18.000 € (IVE excluído) 

 Declaración de inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do 
ben á finalidade para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, 
que non poderá ser inferior a cinco anos. 

 Se o importe do ben supera os 18.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente 
unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 

 
3.- 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. 
 
Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase exclusivamente o importe 
da execución material, (non poderá 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 polos distintos provedores. 
 
Se as obras as executa contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos 
xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou escaneada expedida polo contratista e 
certificado da aprobación polo órgano competente da entidade. O importe do IVE só será gasto 
subvencionable se non ten o carácter de deducible para o beneficiario. 
 

 

2º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado 1º.” 
 
 
 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as 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, o secretario, dou fe. 
 


