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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, 17 de febreiro de 2017, ás DOCE HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 3/17, do 3 de febreiro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 1/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, interposto por don Diego Veiga Fuentes, sobre sanción de tráfico do Concello de 
Brión. 
 
3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PO 7/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da 
Coruña, interposto por dona Dorinda Vigo Gacio, sobre tributos. 

 
4.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, 
do 07.02.2017, recaída no PA 224/2016, interposto por Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA, sobre responsabilidade patrimonial. 
 

5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, 
do 27/01/2017, recaída no recurso PA 263/2016, interposto por don Javier Máximo 
Casares González, sobre embargo. 

 
6.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no monitorio nº 1178/2016, do Xulgado de Primeira Instancia nº 11 dos 
da Coruña, seguido a instancia de Comunidade de Propietarios rúa Pintor Seijo Rubio 4-
12 e rúa Rollo 27 de Betanzos, sobre reclamación de cantidade. 

 
7-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no PA 7/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 
Coruña, interposto por don Carlos Manuel Callón Torres, sobre subvencións. 

 
8.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, do 25/01/2017, recaída en recurso de apelación nº 332/2016, 
interposto por dona Natalia Iglesias Vázquez, contra a sentenza do Xulgado do 
Contencioso Administrativo nº 1 da Coruña, do 24/05/2016, recaída no PA 53/2016, 
sobre conciliación de vida familiar e laboral. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
9.-Aprobación do informe sobre o Plan especial de infraestruturas da DP 2204- As 
Pontigas. 
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10.-Aprobación do informe sobre tramos urbanos das estradas provinciais no solo de 
núcleo rural. 
 
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego 
 
11.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se avoca a 
competencia para a aprobación das bases específicas do Programa de subvencións 
dirixido aos concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 
50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo. 

 
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes 
 
12.-Aprobación das bases reguladoras do Programa de financiamento dos servizos 
sociais comunitarios municipais no ano 2017. 
 
13.-Aprobación das bases específicas do Programa de subvencións a entidades sen fins 
de lucro para o desenvolvemento de programas sociosanitarios no ano 2017. 
 
14.- Aprobación das bases específicas do Programa de subvencións a entidades sen fins 
de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017. 
 
15.-Aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero 
no ano 2017. 
 
16.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017. 
 
17.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e 
as fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais 
durante o ano 2017. 
 
18.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2017. 
 
19.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017. 
 
20.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais 
audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña durante o ano 2017. 
 
21.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se avoca a 
modificación das bases do Programa de subvencións a concellos e entidades locais para 
contratar persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, ano 2017. 
 
Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
22.-Aprobación da liquidación do Plus especial de produtividade e da liquidación 
adicional do exercicio 2015 a don Abelardo Lorenzo Lojo por realizar a función de xefe 
territorial da Zona 4 do Servizo de Recadación no ano 2015. 
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FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 
23.-Aprobación das bases específicas do programa de subvencións para a limpeza de 
praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2017. 

 
24.-Aprobación das bases específicas do programa de subvencións a corais polfónicas, 
bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e 
formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento 
de actividades culturais durante o ano 2017. 

25.-Aprobación das bases específicas do programa de subvencións a corais polfónicas, 
bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e 
formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de 
investimentos culturais durante o ano 2017. 

 
26.-Aprobación do informe da Deputación Provincial da Coruña sobre os novos estatutos 
aprobados inicialmente polo Consorcio das Mariñas. 

 

 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día o dezasete de febreiro de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, sendo o día dezasete de febreiro de 

dous mil dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar 
a sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE EN AUSENCIA DO TITULAR A ILMA. SRA.: 

 DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
  
 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 
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 dez 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 3 DE 
FEBREIRO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 3/17, do 3 de 
febreiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
DISPÓN A COMPARECENCIA NO PA 1/2017, DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR DON DIEGO VEIGA 
FUENTES, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DO CONCELLO DE BRIÓN. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
4639, do 10.02.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación provincial, 
como parte demandada, no seu nome e no do Concello de Brión, no procedemento 
abreviado 1/2017, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, 
interposto por don Diego Veiga Fuentes, sobre sanción de tráfico do Concello de Brión, 
encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, 
don Ramón Valentín López Rey. 
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3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
DISPÓN A COMPARECENCIA NO PO 7/2017, DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR DONA DORINDA 
VIGO GACIO, SOBRE TRIBUTOS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

4640, do 10.02.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación provincial, 
como parte demandada, no procedemento ordinario 7/2017, do Xulgado do Contencioso 
Administrativo nº 2 dos da Coruña, interposto por dona Dorinda Vigo Gacio, sobre 
tributos, 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 O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, DO 07.02.2017, RECAÍDA NO PA 
224/2016, INTERPOSTO POR ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
SA, SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
4641, do 10.02.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, do 07.02.2017, recaída no 
procedemento abreviado 224/2016, interposto por Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA, sobre responsabilidade patrimonial.” 
 

5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, DO 27/01/2017, RECAÍDA NO RECURSO 
PA 263/2016, INTERPOSTO POR DON JAVIER MÁXIMO CASARES GONZÁLEZ, 
SOBRE EMBARGO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

3579, do 01.02.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, do 27.01.2017, recaída no 
recurso con procedemento abreviado 263/2016, interposto por don Javier Máximo 
Casares González, sobre embargo.” 

 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
DISPÓN A COMPARECENCIA NO MONITORIO Nº 1178/2016, DO XULGADO DE 
PRIMEIRA INSTANCIA Nº 11 DOS DA CORUÑA, SEGUIDO A INSTANCIA DE 
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS RÚA PINTOR SEIJO RUBIO 4-12 E RÚA ROLLO 
27 DE BETANZOS, SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDADE. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

3930 do 06.02.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación provincial, 
como parte demandada, no monitorio nº 1178/2016, do Xulgado de Primeira Instancia nº 
11 dos da Coruña, seguido a instancia de Comunidade de Propietarios rúa Pintor Seijo 
Rubio 4-12 e rúa Rollo 27 de Betanzos, sobre reclamación de cantidade, 
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 PA 7/2017, DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR DON CARLOS 
MANUEL CALLÓN TORRES, SOBRE SUBVENCIÓNS. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

3931, do 06.02.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación provincial, 
como parte demandada, no procedemento abreviado 7/2017, do Xulgado do 
Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, interposto por don Carlos Manuel Callón 
Torres, sobre subvencións, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-
asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey.” 
 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
25/01/2017, RECAÍDA EN RECURSO DE APELACIÓN Nº 332/2016, INTERPOSTO 
POR DONA NATALIA IGLESIAS VÁZQUEZ, CONTRA A SENTENZA DO XULGADO 
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DA CORUÑA, DO 24/05/2016, RECAÍDA 
NO PA 53/2016, SOBRE CONCILIACIÓN DE VIDA FAMILIAR E LABORAL. 
 

A Xunta de Goberno toma de coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2962 do 27.01.2017, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza da 
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
25.01.2017, recaída en recurso de apelación nº 332/2016, interposto por dona Natalia 
Iglesias Vázquez, contra a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 da 
Coruña, do 24.05.2016, recaída no procedemento abreviado 53/2016, sobre conciliación 
de vida familiar e laboral.” 
 
9.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS 
DA DP 2204- AS PONTIGAS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 29.12.2016 e número de rexistro 51440 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, emitiu informe en 
relación coa súa competencia, con rexistro de saída nº 286/17 do  25.01.2017. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está disposto nos art. 7 e 23.2 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. 75 da Lei 2/2016 do solo de 
Galicia. 
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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 da Presidencia da Deputación da 

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

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA SOBRE 
O PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS DA ESTRADA DP 2204 - AS PONTIGAS, 
propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o Plan especial de 
infraestruturas da estrada DP 2204 - As Pontigas, mediante proposta efectuada polo 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está disposto nos art. 7 e 23.2 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. 75 da Lei 2/2016 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: 
 

Visto o informe técnico no que solicitan que se emita informe previo preceptivo e 
vinculante, de acordo co artigo 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia, do Plan especial de infraestruturas da estrada DP 2204 – As Pontigas, este 
Servizo informa que:  

O artigo 7 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia indica que “para os 
efectos da presente lei, considérase tramo urbano dunha estrada aquel que discorre 
por solo clasificado 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.” 

O presente plan de infraestruturas establece aliñacións ao seu paso polo núcleo do 
Taraño (plano ORD-02.5) e Régoa (plano ORD-02.3). As ditas aliñacións, que  deben 
ter un ancho mínimo entre elas de 16,00 m, implicarían a consideración do tramo de 
estrada como urbano.  

De ser considerado tramo urbano, non han de establecerse nin zonas de protección 
da estrada nin liña límite de edificación de conformidade co artigo 38.4. da Lei 8/2013. 

Por tanto débese corrixir os planos ORD-02.3 E ORD-02.5 modificando as aliñacións 
no solo de núcleo, estas han de ter un ancho mínimo de 16 metros ente elas e 
eliminando no mesmo ámbito as liñas de protección e de afección. 

3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 
considere necesario para estes efectos. 
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4 A competencia para resolver sobre este informe é da Presidencia da Deputación da 
Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases 
do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe desfavorable sobre o Plan especial de infraestruturas 
da estrada DP 2204 - As Pontigas, consonte coas 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 Cedeira.” 
 
 
10.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE TRAMOS URBANOS DAS ESTRADAS 
PROVINCIAIS NO SOLO DE NÚCLEO RURAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 18.07.2016 e número de rexistro 31390 entrou no Rexistro Xeral desta administración 
un escrito referido á solicitude de informe en cuestión sobre o instrumento de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitude ao Servizo de Vías e Obras, emitiu informe en 
relación coa súa competencia, con rexistro de saída nº 23876 e data 04.10.2016. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 

1 A emisión do informe que se solicita está disposto no art. 7 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. 60 da Lei 2/2016 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 da Presidencia da Deputación da 

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

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de  
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA SOBRE 
A CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS DP 3301 - 
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RIANXO a BEXO POR ISORNA e DP 3302 - A ESCRAVITUDE a SAN XIAO DE LAIÑO, 
NO SOLO DE NÚCLEO RURAL DO CONCELLO DE DODRO, 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 3301 - Rianxo a Bexo por Isorna e DP 3302 - 
A Escravitude a San Xiao de Laiño, no solo de núcleo rural do Concello de Dodro, 
mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta 
que: 
 

1 A emisión do informe que se solicita está disposto no art. 7 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. 60 da Lei 2/2016 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 escrito do Concello de Dodro solicitando informe de recoñecemento de tramo urbano nos 
núcleos rurais con aliñacións definidas na PXOM, ao seu paso por estradas de titularidade provincial, 
este Servizo informa que: 

As estradas de titularidade provincial no Concello de Dodro son: 

estradas 

código nome 

3301 RIANXO A BEXO POR ISORNA 

3302 ESCRAVITUDE A SAN XIAO DE LAIÑO 

 

Revisada a documentación, no que afecta á Rede Provincial de Estradas, 
especialmente no relativo ás aliñacións establecidas: 

Non existe inconveniente en informar favorablemente a consideración de tramo 
urbano nos núcleos que discorren polas estradas provinciais, e por tanto que sexa de 
aplicación o réxime especial de protección do dominio público viario e de ordenación 
detallado nas marxes da estrada, que para eles se define na Lei 8/2013 do 28 de 
xuño de estradas de Galicia. 

Este réxime especial consiste, basicamente, en que nos tramos urbanos non se 
definen zonas de protección da estrada nin liña límite de edificación, senón que as 
aliñacións quedan reguladas polo instrumento de plan urbanístico. 

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 da Presidencia 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 favorable á consideración de tramo urbano das 
estradas provinciais DP 3301 - Rianxo a Bexo por Isorna e DP 3302 - A 
Escravitude a San Xiao de Laiño, no solo de núcleo rural do Concello de Dodro, 
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 Dodro”. 
 
11.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
AVOCA A COMPETENCIA PARA A APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO AOS CONCELLOS E AGRUPACIÓNS DE 
CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES 
PARA O FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO. 

 
A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 

4610, do 10.02.2017, pola que se avoca a competencia para a aprobación das bases 
específicas do Programa de subvencións dirixido aos concellos e agrupacións de 
concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento 
do gasto de persoal das oficinas de turismo.” 

 
12.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE 
FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 
2017. 
 

 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
  

“Visto o expediente 2017000000060 , relativo á aprobación das Bases reguladoras do 
Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no 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 que a Deputación da Coruña convoque para apoiar ás entidades locais da 
provincia que presten, por si ou asociadas, os servizos sociais comunitarios. 
 
Nesta convocatoria establécense as condicións de aplicación ao programa. 
 
O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 
Programa          Aplicación presupostaria  
Subvencións a concellos – Acción Social  
Financ. SS.SS. comunitarios básicos   0611/231.21/46201 
 
 
O Programa financiarase en 2017, con cargo ao crédito previsto na partida 
0611/231.21/46201 do Orzamento de 2017, por importe de 4.037.275,46 €  
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II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto da convocatoria quedan garantidos os 
principios de publicidade, concorrencia e obxectividade, esixidos para o outorgamento de 
subvencións non nominativas no art. 8  da lei sinalada. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta de 
Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as seguintes Bases reguladoras do Programa de financiamento dos 
Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2017: 
 

Bases reguladoras do Programa de financiamento dos Servizos Sociais 
Comunitarios Municipais no ano 2017 

 

Base 1. Liñas xerais. 

O Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 
2017 convócase ao amparo do Decreto 99/2012 do 16 de marzo, que regula os servizos 
sociais comunitarios e o seu financiamento, e  que, no seu art. 31,  establece que as 
deputacións proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos con 
menos de 20.000 habitantes na execución das súas competencias en materia de 
servizos sociais comunitarios, e o Decreto 148/2014 polo que se modifica o Decreto 
99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 
financiamento. 

Mantense así unha liña de continuidade co, antes denominado, Plan de convenios de 
servizos sociais comunitarios  que a Deputación Provincial da Coruña  vén executando 
desde o ano 1994, e que no exercicio 2012,  incrementou o importe total, coa finalidade 
de asumir as contías que os concellos viñan percibindo da Xunta de Galicia,  para os 
ditos servizos comunitarios, no  Plan concertado de servizos sociais, que se pretende 
manter coa presente convocatoria.  

O Programa financiarase en 2017, con cargo ao crédito previsto na partida 
0611/231.21/46201 do Orzamento desta Deputación por importe de 4.037.275,46 €. 

Polo que se refire ao tipo de tramitación, o programa tramitarase de xeito telemático. 

A tramitación telemática aplicarase a todas as fases do procedemento: solicitude, 
concesión e xustificación; incluíndo en cada unha delas as notificacións, as 
comunicacións, os requirimentos de información e documentación, e os envíos de 
documentación que foran necesarios para tramitar os expedientes. 

Conforme ao disposto no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro , de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notificaráselles 
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ás entidades interesadas as resolucións e actos administrativos que afecten os seus 
dereitos e intereses.  

A resolución da aprobación do programa coa concesión das achegas correspondentes 
ás entidades solicitantes, de conformidade co establecido no artigo 45 da citada Lei 
39/2015, farase mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia e producirá os 
mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará 
no taboleiro de edictos e na páxina web da Deputación á cal se remitirá o texto publicado 
no Boletín Oficial da Provincia. Sen prexuízo do cumprimento da normativa vixente en 
materia de notificacións administrativas. 

Base 2. Réxime xurídico. 

Este programa  rexerase polo establecido nestas bases, sendo as normas da Lei 
38/2003, xeral de subvencións de aplicación supletoria, así como as Bases de execución 
do orzamento da Deputación da Coruña para o ano 2017 

O marco normativo polo que se rexerán as subvencións concedidas pola Deputación da 
Coruña, está constituído polas leis e disposicións que se citan a continuación e polas 
súas normas de desenvolvemento, así como por cantas outras normas, legais ou 
regulamentarias, conteñan prescricións relativas ás subvencións ou sexan susceptibles 
de produciren efectos no devandito ámbito:  

− Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o Real decreto 887/2006, do 
21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento. 

− Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 

− Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. 

− Real D.L. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais. 

− Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración local. 

− Lei 39/2015 , do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común. 

− Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras 
medidas de reforma administrativa. 

− Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

− Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos. 

− Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica. 

− Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvención de Galicia e o Decreto 11/2009, do 8 de 
xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento. 

− Lei galega 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

− Regulamento orgánico e Bases de execución do orzamento de 2016, da Deputación 
da Coruña. 

− Ordenanza xeral de administración electrónica da Deputación da Coruña. 

− Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 
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− Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade. 

− Lei galega 11/2007, para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

− Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

Base 3. Finalidade e obxecto. 

É finalidade desta Deputación Provincial da Coruña, a través do presente programa,  
apoiar as entidades locais da provincia que presten, por si ou asociadas, os servizos 
sociais comunitarios,  en virtude das competencias atribuídas polo artigo 36 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,  que establece a 
competencia propia das deputacións provinciais  para a asistencia e a cooperación 
xurídica, económica e técnica aos concellos, especialmente aos de menor capacidade 
económica e de xestión; polo artigo 109.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
administración local de Galicia, tendo en conta as modificacións introducidas pola Lei 
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración 
local; polo artigo 63 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de  servizos sociais de  Galicia;  
e polo artigo 31 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos 
sociais comunitarios e o seu financiamento modificado polo Decreto 99/2012, do 16 de 
marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 

En consecuencia, ao abeiro dos preceptos citados o obxecto do Programa é a asistencia 
económica ás entidades locais na execución das súas competencias en materia de 
servizos sociais comunitarios dando preferencia aos servizos mínimos que son os 
servizos comunitarios básicos establecidos na Lei 13/2008 do 3 de setembro. 

 

Base 4. Contías máximas dos módulos de financiamento para a prestación dos 
servizos dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2017. 

Para a cuantificación  das achegas establécense módulos, os cales  van referidos ao 
cofinanciamento dos gastos polos conceptos de salarios e seguridade social  do persoal 
adscrito aos servizos sociais con perfís profesionais diferentes e complementarios ao 
do/a profesional de referencia, (que se regula no artigo 37 do decreto: persoal auxiliar 
administrativo, persoal técnico de grao medio e persoal técnico de grao superior)  como 
do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar, o SAF básico, todo el, adscrito 
directamente aos servizos sociais comunitarios  dos 83 concellos con menos de 20.000 
habitantes, comprendendo os supostos nos que sexan prestados por xestión directa ou, 
se é o caso, por xestión indirecta mediante contrato ou encomenda da xestión 

Deberá terse en conta que a intervención profesional nas familias, no marco do servizo 
de educación e apoio familiar só poderá ser realizada por persoal técnico ao servizo da 
Administración pública local titular do servizo,  de maneira que forme parte do equipo 
interdisciplinar dos servizos sociais comunitarios, tal e como se establece no art. 21 do 
Decreto 99/2012 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e 
o seu financiamento.  
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Contías máximas dos módulos de financiamento para a prestación dos servizos 
dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2017 

 

I. Módulos do persoal auxiliar administrativo:  

IA.- Módulo inicial deputación: 13.915,53 € 

IB.- Media xornada procedente do plan concertado: 6.014,29 € 

IC.- Xornada completa procedente do plan concertado: 12.028,57 € 

ID.- Módulo inicial deputación+ media xornada procedente do plan concertado: 
19.929,82 € 

IE.- Módulo inicial deputación+xornada completa procedente do plan 
concertado:25.944,1€ 

 

II. Módulos do persoal técnico de grao medio:  

IIA.- Módulo inicial deputación: 6.422,55 € 

IIB.- Media xornada procedente do plan concertado: 7.506,3 € 

IIC.- Xornada completa procedente do plan concertado: 15.012,59 € 

IID.-Módulo inicial deputación +media xornada procedente do plan concertado: 
13.928,85 € 

IIE.-Módulo Inicial deputación+xornada completa procedente do plan concertado: 
21.435,14 € 

 

III. Módulos do persoal técnico de grao superior:  

IIIA.- Módulo inicial deputación: 6.422,55 € 

IIIB.- Media xornada procedente do plan concertado: 9.030,87 € 

IIIC.- Xornada completa procedente do plan concertado: 18.061,74 € 

IIID.- Módulo inicial deputación+media xornada procedente do plan concertado: 
15.453,42€ 

IIIE.- Módulo inicial deputación + xornada completa procedente do plan concertado: 
24.484,29 € 

 

IV.  Módulo do persoal auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar Básico:  

Módulo IV: 17.643,83 € 

Considérase SAF básico aquel cuxas persoas usuarias non teñan recoñecida a 
condición de dependente ou que, aínda tendo a condición de dependente, non teñen 
concedida a prestación do servizo e accedan ao servizo en réxime de libre concorrencia. 

 

Base 5. Entidades destinatarias. 

De acordo co disposto no artigo 31.3 do citado  Decreto 99/2012 do 16 marzo, este 
programa vai dirixido ao financiamento dos  servizos sociais municipais, polo que os 
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destinatarios das achegas son os concellos e corporacións locais con menos de 20.000 
habitantes, comprendendo os supostos nos que os servizos sexan prestados por xestión 
directa ou, se é o caso, por xestión indirecta mediante contrato ou encomenda da 
xestión. 

As mancomunidades intermunicipais, agrupacións ou fusións que constitúen entidades 
instrumentais dos concellos e que exercen as competencias delegadas por aqueles 
poderán ser destinatarias sempre que a poboación do conxunto de concellos non supere 
os 20.000 habitantes. 

 

Base 6. Obrigas das entidades locais. 

 

6.1 Farán constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información 
(impresa, informática ou audiovisual e tamén na súa páxina web) que fixeran das 
actividades ou investimentos subvencionados. 

6.2. Someterse, na súa condición de quen subscribe a conta, aos procedementos de 
control que poidan realizar o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas ou 
calquera outro órgano de control interno ou externo, nacional ou europeo. Como 
resultado dos ditos procedementos poderáselles esixir responsabilidade administrativa, 
consonte ao disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións, e, no seu caso, 
responsabilidade penal, de conformidade co Código penal. 

6.3. A entidade local comprométese a realizar as actuacións necesarias para 
desenvolver o obxectivo do programa e a completar coa súa achega económica os 
módulos obxecto de financiamento. 

6.4. As entidades locais adheridas a este programa estarán obrigadas a facilitarlles aos 
servizos da Deputación provincial toda a información relativa ao funcionamento dos 
servizos sociais municipais que se lles demande nun prazo de 10 días. A negativa a 
facilitar esta información, ou a demora inxustificada no seu envío, dará lugar á exclusión 
da entidade local deste programa, coa conseguinte perda do dereito a cobro ou ao inicio 
do oportuno expediente de reintegro, segundo proceda, das achegas percibidas ou 
concedidas ao seu abeiro, a cal será obxecto de declaración pola Presidencia da 
Deputación, tras a tramitación do oportuno expediente contraditorio con audiencia da 
entidade interesada. 

6.5. Cumpriren todos os compromisos e requisitos especificados nesta convocatoria  

 

Base 7. Solicitude. 

 

7.1. Prazo de presentación de solicitudes 

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. 

As solicitudes de adhesión presentaranse de xeito telemático, a través da plataforma 
SUBTEL de subvencións na Sede Electrónica da Deputación da Coruña: 
https://sede.dacoruna.gal/ 

A presentación telemática producirá plenos efectos xurídicos, sempre que a solicitude 
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sexa presentada dentro do prazo establecido. 

Para presentar a solicitude de xeito telemático é imprescindible que a Secretaría e o/a 
representante legal  da entidade dispoñan de sinatura electrónica. 

 

7.2. Documentación 

As entidades locais interesadas en participar neste programa deberán comunicar a súa 
vontade de adhesión, achegando a seguinte documentación segundo os modelos 
fornecidos na plataforma de subvencións, e manifestando expresamente a asunción das 
obrigas e compromisos establecidos no programa mediante a sinatura dixital do seu 
representante legal na solicitude: 

 Compromiso de realizar as actuacións necesarias para desenvolver o obxectivo 
do programa e a completar coa súa achega económica os módulos obxecto de 
financiamento. 

 Compromiso de que farán constar a colaboración da Deputación da Coruña en 
toda a información (impresa, informática ou audiovisual e tamén na súa páxina 
web) que fixeran das actividades ou investimentos subvencionados. 

 Autorización para que a Deputación poida obter as certificacións da 
administración tributaria correspondente e da Tesourería da Seguridade Social 
nas que se acredite que a entidade está ao corrente nas súas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social no momento de recoñecer as obrigas e ordenar os 
pagamentos das subvencións. 

 Certificación da aprobación da última Conta xeral que legalmente sexa esixible  e 
da súa presentación perante os órganos de control externo,  asinado dixitalmente 
pola secretaría co visto e prace da alcaldía/presidencia ou concelleiro/a en quen 
delegue.  

 Documento acreditativo da delegación da alcaldía/presidencia no que se 
especifique o alcance da dita delegación (presentación telemática da solicitude de 
subvencións, sinatura electrónica de todos os documentos necesarios para a súa 
tramitación, incluíndo, se é o caso, as certificacións). 

 Certificación do acordo de adhesión do órgano competente da entidade local, 
asinado dixitalmente pola secretaría co visto e prace da alcaldía/presidencia ou 
concelleiro/a en quen delegue. No modelo fornecido na plataforma de 
subvencións.  

 Cadro de orzamento e financiamento previstos dos servizos sociais comunitarios  
obxecto do programa, asinado dixitalmente pola secretaría co visto e prace da 
alcaldía/presidencia ou concelleiro/a en quen delegue. No modelo fornecido na 
plataforma de subvencións. 

 

Base 8. Tramitación do programa. 

A adhesión das entidades locais constitúe un requisito de efectividade do programa, polo 
que aquelas que non presenten a solicitude no prazo establecido entenderase que 
renuncian a participar no programa. 

A Deputación provincial concederá un prazo de ata 10 días hábiles para a corrección de 
deficiencias nas solicitudes de adhesión. Mediante resolución da Presidencia 
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declararase a desistencia na súa petición de adhesión daquelas entidades locais cuxa 
solicitude non se axuste ao establecido nas bases e/ou nos modelos fornecidos na 
plataforma de subvencións e non emendara as deficiencias no devandito prazo. 

Á vista das solicitudes presentadas polas entidades locais, o presidente da Deputación 
aprobará o programa coa concesión das achegas correspondentes ás entidades 
solicitantes.  

O programa será remitido para o seu coñecemento ao órgano superior da Xunta de 
Galiza competente en materia de servizos sociais e da Comisión Galega de Cooperación 
Local, de acordo cos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da 
administración local de Galicia e o artigo 31.4 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo 
que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 

 

Base 9. Financiamento dos módulos e determinación do importe da achega 
provincial. 

 

O cadro das achegas distribuídas por entidades beneficiarias, módulo e contía máxima 
figura na base 12 deste programa. 

O importe da transferencia á entidade local determinarase tendo en conta o seguinte: 

1) As entidades locais só poderán solicitar ata as contías máximas dos módulos para os 
conceptos que ían previstos nas bases do programa do ano 2016 nas mesmas 
condicións (xornada, número de profesionais, etc.)  

No caso dos módulos I,II e III, as entidades que teñan establecido un módulo que 
corresponda con xornada completa, poderán cambiar de módulo solicitando outro da 
mesma categoría que corresponda cunha media xornada, reducíndose neste caso a 
achega ata o importe do novo módulo. 

No caso de aumento da xornada do persoal non se aumentará a contía dos módulos. 

2) A percepción destas axudas é incompatible con calquera outra axuda económica da 
Deputación para os mesmos conceptos. 

3) A achega da Deputación é compatible coa percepción doutros ingresos que a 
entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade de entidades públicas, privadas 
ou das persoas usuarias, sempre que o seu importe, xuntamente co da achega 
provincial, non supere en ningún módulo o importe total do gasto efectivamente 
xustificado.  

No caso de que o importe da achega provincial indicada na base 12 xunto coa suma 
doutros ingresos previstos para o financiamento de calquera dos  módulos supere o 
importe do gasto previsto para o mesmo módulo, minorarase a achega provincial no 
importe necesario para corrixir o exceso de financiamento 

4) Nos supostos en que os servizos sexan prestados por mancomunidades 
intermunicipais, agrupacións ou fusións con menos de 20.000 habitantes, a contía da 
achega provincial será o resultado de sumar as cantidades correspondentes dos 
distintos concellos que a integran, se ben a xustificación de cada un dos módulos 
farase de xeito separado. 
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Base 10. Pagamento, xustificación e reintegro. 

 

10.1 Prazo de xustificación 

O prazo de presentación da documentación xustificativa rematará o 28 de febreiro de 
2018, ás 14:00 horas.  

Excepcionalmente poderase solicitar unha prórroga antes do 31 de xaneiro 2018, ás 
14:00 horas. Logo de ser valoradas favorablemente as causas excepcionais que motivan 
a dita solicitude pola Sección de Servizos Sociais e a Intervención, poderá concederse 
prórroga da xustificación ata, como máximo, o 31 de marzo de 2018 ás 14:00 horas. En 
ningún caso se concederá prórroga para un prazo vencido. 

Se non se achega a xustificación dentro de prazo (inicial ou prorrogado), requirirase a 
entidade beneficiaria para a súa presentación no prazo improrrogable de 15 días. A falta 
de xustificación neste prazo excepcional levará aparellada a perda da achega provincial 
e, no seu caso, o reintegro das cantidades anticipadas. 

A presentación da xustificación fóra de prazo, ou no prazo excepcional, non eximirá a 
entidade beneficiaria das sancións que correspondan coa gradación indicada na base 11 
deste programa. 

10.2 Consideracións xerais 

As achegas previstas neste programa faranse efectivas logo da súa aprobación 
mediante resolución da Presidencia. 

As subvencións serán prepagables e aboaranse do seguinte xeito: 

a. 50% da subvención, logo da notificación da concesión e despois da comprobación de 
que a entidade beneficiaria non ten pendente de xustificar ningún anticipo do programa 
para o financiamento dos servizos comunitarios de anos anteriores e que cumpre coas 
obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social e  coa Deputación Provincial da 
Coruña.  

b. 50% restante, ou a cantidade que proceda, tras a xustificación da completa execución 
do programa e tendo en conta o seguinte: 

 Os pagamentos xustificados deberán acadar en cada módulo o da achega da 
Deputación Provincial da Coruña. 

 Cando o importe dos pagamentos xustificados non alcance o importe 
determinado na resolución  de concesión para o módulo, e sempre que se 
respectara a xornada do persoal (nos módulos I,II,III), a achega provincial 
reducirase ata o importe dos pagos xustificados. 

 No caso en que se reduza durante o ano 2017 a xornada do  persoal  (módulos 
I,II,III) respecto as establecidas na resolución de concesión, reducirase 
proporcionalmente  a achega do módulo afectado.  

 Cando a achega da Deputación xunto cos outros ingresos que obteña a entidade 
beneficiaria supere nalgún dos módulos o importe total dos gastos efectivamente 
xustificados,  minorarase a achega provincial no importe necesario, podendo dar 
lugar a un expediente de reintegro.   
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10.3 Documentación xustificativa 

A documentación xustificativa deberá vir asinada do seguinte xeito: 

 No caso das certificacións, pola secretaría co visto e prace da 
alcaldía/presidencia ou concelleiro/a no/a que delegue.  

 No caso das declaracións e outra documentación, pola alcaldía ou persoa na  que 
delegue. 

A documentación que ten que presentar é a seguinte: 

9.3.1. Certificación de ingresos e pagamentos (segundo modelo fornecido pola 
deputación) na que conste a seguinte información:  

a. O persoal propio de todos os módulos adscrito aos servizos sociais comunitarios 
da entidade local obxecto deste programa terá que especificar a súa categoría 
profesional, tipo de xornada, o seu nome, apelidos e NIF. 

No caso de que a entidade teña subcontratado algún dos servizos deberá indicar 
a denominación e NIF da persoa física ou xurídica que lle factura o servizo. Neste 
caso a entidade fará constar no módulo IV o número de auxiliares SAF que 
prestan o servizo sen necesidade de identificalos. 

 

b. Os pagamentos a este persoal efectuados durante o ano 2017. 

No caso do persoal propio deberán certificar os pagamentos totais polas 
retribucións brutas e seguros sociais de cada un dos/das traballadores/as. 

No caso de que o servizo sexa xestionado indirectamente, o total pagado á 
entidade que presta o servizo polos mesmos conceptos (retribucións brutas e 
seguridade social a cargo da empresa).  

No caso do módulo IV, cando a entidade teña persoal propio e persoal 
subcontratado deberá desagregar o importe aboado en ambos casos de acordo co 
exposto anteriormente. 

 

10.3.2. Memoria técnica xustificativa dos servizos sociais comunitarios  obxecto do 
programa efectivamente prestados, asinada pola alcaldía/presidencia ou persoa na  que 
delegue que fará constar o nome, apelidos e NIF do persoal técnico responsable do 
programa e da elaboración da memoria (segundo modelo fornecido pola deputación). 

 

10.3.3. Declaración do cumprimento da obriga, á que se refire a base 6, de facer constar 
a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información (impresa, informática ou 
audiovisual e tamén na páxina web). 

 

10.3.4. Declaración de ter aprobada a última conta xeral que legalmente sexa exixible e 
presentada perante os órganos de control externo.  

 

10.3.5. Cando a xustificación se presente fóra de prazo, a entidade aceptará a sanción 
que corresponde segundo se recolle na base 11, así como a compensación do importe 
da sanción no pago da subvención. 
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10.4 Tramitación da xustificación  

Para os efectos de xustificar os gastos e coa finalidade de exceptuar o art. 31.2 da Lei 
xeral de subvencións, entenderase que o gasto está realizado coa achega da 
documentación sinalada na base anterior.  

A Deputación da Coruña poderá requirir da entidade beneficiaria a documentación que 
estime pertinente para os efectos de comprobar o cumprimento da finalidade da 
subvención.  

No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un 
prazo de 10 días para a súa emenda. Pasado o dito prazo sen que a entidade interesada 
atenda o requirimento, entenderase que desiste da súa petición, ditándose resolución 
que deberá ser notificada á beneficiaria.  

Á vista da documentación xustificativa presentada e despois dos informes previos da 
Sección de Servizos Sociais e do Servizo de Fiscalización, o órgano competente 
valorará o cumprimento das actividades subvencionadas e se a documentación é 
correcta, procederase á aprobación da xustificación e ao pago do importe restante da 
achega provincial. 

No momento en que se efectúen os pagamentos, a entidade local deberá estar ao 
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como coa Deputación 
Provincial da Coruña. 

 

Conforme ao que se dispón nas bases de execución do exercicio correspondente, o grao 
de execución das actividades ou investimentos subvencionados poderá ser considerado 
para o establecemento dos módulos en futuras convocatorias.  

 

10.5 Procedemento de reintegro de subvencións. 

No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade das subvencións de 
carácter prepagable, ou ausencia de xustificación destas nos termos contemplados 
nestas bases, ou cando se acrediten estas circunstancias ou se poña de manifesto o 
incumprimento das obrigas do beneficiario  a Deputación provincial esixiralles ás 
entidades beneficiarias o reintegro das cantidades correspondentes xunto cos xuros de 
mora correspondentes, de acordo co procedemento establecido. No caso de que non 
efectuase o ingreso do importe que se ha reintegrar no prazo establecido para o efecto, 
autorízase expresamente a Deputación para que poida efectuar a compensación con 
calquera débito a favor do beneficiario da subvención, a través das entregas a conta da 
recadación (no caso de concellos usuarios do Servizo) ou de calquera outra subvención 
que se encontre no trámite de pagamento (para os non usuarios).  

Base 11. Incumprimentos e sancións. 

Vencido o prazo de xustificación sinalado nestas bases sen que a entidade presentara a 
documentación xustificativa, a unidade xestora requiriraa para que a presente no prazo 
improrrogable de quince días dende a notificación. 

A falta de presentación da documentación neste prazo suporá a renuncia á subvención 
outorgada, sen prexuízo das responsabilidades dispostas na Lei xeral de subvencións. 

A  presentación  da  documentación  neste  prazo  excepcional,  non  eximirá  á  entidade 
beneficiaria  da  sanción  que  lle corresponda segundo a seguinte gradación: 
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 Atraso na presentación da xustificación ata un mes: sanción do 10% do importe 
da subvención, co límite de 75 €. 

 Atraso na presentación da xustificación dun mes ata tres: sanción do 20% do 
importe da subvención, co límite de 400 €. 

 Atraso na presentación da xustificación de máis de tres meses: sanción do 30% 
do importe da subvención, co límite de 900 €. 

O incumprimento reiterado pola mesma entidade beneficiaria dos prazos de xustificación, 
implicará que se apliquen as sancións sinaladas, elevando nun grao á que proceda. 

Poderá ser aplicada a compensación para o cobramento da sanción, salvo que se 
formule a oposición á sanción por parte da entidade sancionada ata que se resolva o 
recurso. 

 

Base 12. Relación de módulos e contías  

As contías máximas e módulos previstos para os concellos  no programa de 
financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais para o exercicio 2017, son as 
seguintes:  

CONCELLO DE ABEGONDO  P1500100A  

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IIIB Persoal técnico de grao superior 9.030,87 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   71.056,24 € 

CONCELLO DE ARANGA P1500300G 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   42.128,12 € 

CONCELLO DE ARES P1500400E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

CONCELLO DE ARZÚA P1500600J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 
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TOTAL   39.111,54 € 

CONCELLO  DA BAÑA P1500700H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL  51.502,50 € 

CONCELLO DE BERGONDO P1500800F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE BETANZOS P1500900D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   83.084,81 € 

CONCELLO DE BOIMORTO P1501000B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE BOIRO P1501100J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

CONCELLO DE BOQUEIXÓN P1501200H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   57.516,78 € 

CONCELLO DE BRIÓN P1501300F 
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MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 

CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS P1501400D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE CABANAS P1501500A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE CAMARIÑAS P1501600I 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   71.088,81 € 

CONCELLO  DA CAPELA P1501800E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

CONCELLO DE CARIÑO P1509500C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 

 
CONCELLO DE 

CARNOTA P1502000A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE CARRAL P1502100I 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 
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IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   59.008,79 € 

CONCELLO DE CEDEIRA P1502200G 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE CEE P1502300E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

CONCELLO DE CERCEDA P1502400C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

CONCELLO DE CERDIDO P1502500J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

CONCELLO DE COIRÓS P1502700F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

CONCELLO DE CORCUBIÓN P1502800D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

CONCELLO DE CORISTANCO P1502900B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIA Persoal técnico de grao medio 6.422,55 € 
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IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   42.128,12 € 

CONCELLO DE CURTIS P1503200F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 
                                           

13.928,85 €  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

CONCELLO DE DODRO P1503300D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

   

   

CONCELLO DE DUMBRÍA P1503400B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.573,65 € 

CONCELLO DE FENE P1503600G 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   44.684,99 € 

CONCELLO DE FISTERRA P1503800C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   53.027,07 € 

CONCELLO DE   FRADES P1503900A  

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

CONCELLO DE IRIXOA P1504000I 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  
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IIA Persoal técnico de grao medio 6.422,55 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   24.066,38 € 

CONCELLO  DA LARACHA P1504200E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   58.600,52 € 

CONCELLO DE LAXE P1504100G 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.586,97 € 

CONCELLO DE LOUSAME P1504300C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS P1504400A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

      

CONCELLO DE MAÑÓN P1504500H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   32.656,42 € 

CONCELLO DE MAZARICOS P1504600F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 
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CONCELLO DE MELIDE P1504700D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

CONCELLO DE MESÍA P1504800B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE MIÑO P1504900J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   90.591,11 € 

CONCELLO DE MOECHE P1505000H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

CONCELLO DE MONFERO P1505100F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   17.643,83 € 

CONCELLO DE MUGARDOS P1505200D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   47.012,78 € 

   

 
 
 

  

CONCELLO DE MUROS P1505400J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 
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IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.994,50 € 

CONCELLO DE MUXÍA P1505300B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

CONCELLO DE NEDA P1505600E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   37.586,97 € 

CONCELLO DE NEGREIRA P1505700C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIIA Persoal técnico de grao superior 6.422,55 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   68.072,22 € 

CONCELLO DE NOIA P1505800A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   68.072,22 € 

CONCELLO DE  ORDES P1506000G  

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

CONCELLO DE   OROSO P1506100E  

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.078,97 € 

CONCELLO DE ORTIGUEIRA P1506200C 
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MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   77.070,53 € 

CONCELLO DE OUTES P1506300A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.078,97 € 

CONCELLO DE OZA -CESURAS P1500029B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo (Cesuras) 13.915,53 € 

IA Persoal auxiliar administrativo (Oza dos Ríos) 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio (Cesuras) 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  (Cesuras) 17.643,83 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  (Oza dos Ríos) 17.643,83 € 

TOTAL   77.047,57 € 

CONCELLO DE PADERNE P1506500F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   39.111,54 € 

CONCELLO DE PADRÓN P1506600D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   72.529,37 € 

CONCELLO  DO PINO P1506700B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   33.097,25 € 

CONCELLO  DA POBRA DO CARAMIÑAL P1506800J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  
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IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   56.043,65 € 

CONCELLO DE PONTECESO P1506900H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   33.097,25 € 

CONCELLO DE PONTEDEUME P1507000F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   69.169,28 € 

CONCELLO  DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ P1507100D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIID Persoal técnico de grao superior 15.453,42 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.125,82 € 

CONCELLO DE PORTO DO SON P1507200B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   62.057,94 € 

CONCELLO DE RIANXO P1507300J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

CONCELLO DE ROIS P1507500E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   62.057,94 € 
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CONCELLO DE SADA P1507600C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IIIE Persoal técnico de grao superior 24.484,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   83.084,81 € 

CONCELLO DE SAN SADURNIÑO P1507700A 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE SANTA COMBA P1507800I 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IIIC Persoal técnico de grao superior 18.061,74 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   75.578,52 € 

CONCELLO DE SANTISO P1508000E 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIA Persoal técnico de grao medio 6.422,55 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   24.066,38 € 

CONCELLO DE SOBRADO  P1508100C 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IIA Persoal técnico de grao medio 6.422,55 € 

IIB Persoal técnico de grao medio 7.506,30 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO  DAS SOMOZAS P1508200A 

IB Persoal auxiliar administrativo 6.014,29 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   23.658,12 € 

CONCELLO DE TEO P1508300I 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 
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IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   65.023,07 € 

CONCELLO DE TOQUES P1508400G 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE TORDOIA P1508500D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE TOURO P1508600B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IA Persoal auxiliar administrativo 13.915,53 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   45.488,21 € 

CONCELLO DE TRAZO P1508700J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   43.601,25 € 

CONCELLO DE VAL DO DUBRA P1508900F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   59.008,79 € 

CONCELLO DE VALDOVIÑO P1508800H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IE Persoal auxiliar administrativo 25.944,10 € 

IIA Persoal técnico de grao medio 6.422,55 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   50.010,48 € 
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CONCELLO DE VEDRA P1509000D 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   59.008,79 € 

CONCELLO DE VILARMAIOR P1509200J 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   31.572,68 € 

CONCELLO DE VILASANTAR P1509100B 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IID Persoal técnico de grao medio 13.928,85 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.502,50 € 

CONCELLO DE VIMIANZO P1509300H 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

IC Persoal auxiliar administrativo 12.028,57 € 

IIE Persoal técnico de grao medio 21.435,14 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   51.107,54 € 

CONCELLO DE ZAS P1509400F 

MÓDULO Concepto subvencionado   (retribucións e seguridade social do persoal indicado)  Achega máxima  

ID Persoal auxiliar administrativo 19.929,82 € 

IIC Persoal técnico de grao medio 15.012,59 € 

IV Persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar básico  17.643,83 € 

TOTAL   52.586,24 € 

SUMA TOTAL                                                                                                                                                                4.037.275,46 €  

Disposición adicional primeira 

Para os efectos da salvagarda do dereito das entidades participantes na presente 
convocatoria á protección dos seus datos de carácter persoal, nos termos dispostos na 
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
faise constar que os datos das subvencións concedidas quedarán incorporados ao 
Rexistro Público de Subvencións. 

Disposición adicional segunda 

A participación na convocatoria supón a aceptación das súas bases reguladoras.” 
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13.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 
A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS NO ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2017000000063, relativo á aprobación das Programa de 
subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas 
sociosanitarios no ano 2017 
 
I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de 
programas sociosanitarios no 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 

Subv. Programa FOCVAA/2017 – Mantemento 
programas sociosanitarios  

0611/231.21/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta de 
Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases específicas do programa de subvencións a entidades sen fins de 
lucro para o desenvolvemento de programas sociosanitarios no ano 2017 
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CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE 
LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS NO 
ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das Bases 
reguladoras xerais)  
 
Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións 
a entidades sen fins de lucro para o 
mantemento de programas sociosanitarios, 
durante o ano 2017 

Referencia: Mantemento: FOCVAA 

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.21/481 

Importe total do crédito consignado: 320.000 € máis as modificacións que se 
poidan producir 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 € .  

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

De 600 € a 40.000 € 

Porcentaxe subvencionable do 
orzamento de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 2. Réxime xurídico 
 
Réxime xurídico específico da convocatoria  
 

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

 
Base 3. Obxecto 
 
3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
 
As entidades poderán solicitar axuda para un só código dos sinalados nesta base. A 
Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código correspondente dentro 
da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está mal presentada.  
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PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO E/OU 
FORMATIVOS DIRIXIDAS TANTO A COLECTIVOS DE PERSOAS CUNHA 
ENFERMIDADE COMO AOS SEUS FAMILIARES E/OU Á POBOACIÓN EN XERAL.  
Códigos: 

 ESP-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización  
 ESP-2 Programas formativos, xornadas técnicas, seminarios, congresos ou 

cursos  

PROGRAMAS DE APOIO DIRIXIDOS A COLECTIVOS DE PERSOAS CUNHA 
ENFERMIDADE E AOS SEUS FAMILIARES PARA TRATAR AS ENFERMIDADES 
E AS SÚAS CONSECUENCIAS. 
Códigos: 

 EST-1 Terapias de rehabilitación 
 EST-2 Apoio psicolóxico  
 EST-3 Programas de información/orientación e asesoramento en distintas 

materias. 

 
3.2. Observacións comúns  
 
No caso de que se estime que a petición encaixa noutra convocatoria da Sección de 
Servizos Sociais (FOAXE, FOIE, FOIO0A) poderase realizar de oficio o dito cambio, 
despois do consentimento da entidade interesada 
 
Tendo en conta a inclusión da transversalidade de xénero, poderase solicitar como parte 
de calquera dos programa recollidos na convocatoria, sempre que se estime necesaria a 
conciliación da vida familiar, persoal e laboral, segundo a natureza da actividade, un 
servizo específico de conciliación. Valorará a adecuación do dito servizo o persoal 
técnico da Sección de Servizos Sociais. 
As entidades deberán de informar a Sección de Servizos Sociais acerca da realización 
daquelas actividades abertas ao público en xeral (cursos, seminarios, conferencias, etc.) 
que organicen, previamente ao seu inicio. 
 
3.3. Gastos subvencionables 
Poderanse subvencionar gastos xerais sempre e cando non superen o 13% do importe 
dos custos directos da actividade puntual, salvo naqueles casos nos que se xustifique, 
mediante declaración do/a representante legal, que os ditos gastos se derivan 
unicamente da execución da actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos 
directos. 
Consideraranse gastos xerais, entre outros, os seguintes: persoal de servizos xerais 
(administrativo, contable, limpeza, vixilancia, ordenanzas, coordinadores/as xerais..) e 
gastos correntes (luz, auga, alugueiro, teléfono, internet, aloxamento, web, etc.) 
 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

600 Compra de bens destinados a actividade (material funxible) 

6210 Arrendamentos e canons. Destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

6211 Arrendamentos e canons. Gastos xerais da entidade. 
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622 Reparacións e conservacións (só mantemento centros ou servizos 
estables). 

6230 Servizos de profesionais independentes. Destinados exclusivamente ao 
programa financiado. 

6231 Servizos de profesionais independentes. Gastos xerais da entidade. 

624 Transporte (contratación transporte para usuarios). 

6250 Primas de seguros. Específicos do programa. 

6251 Primas de seguros (gastos xerais). 

627 Publicidade e propaganda 

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

6290 Comunicacións e outros servizos. Destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

6291 Comunicacións e outros servizos (gastos xerais). 

6310 Outros tributos. Específicos do programa. (Contribucións, taxas lixo, 
impostos circulación vehículos, etc.) 

6400 Soldos e salarios. Persoal propio do programa. 

6401 Soldos e salarios. Outro persoal (persoal de xestión, limpeza, ordenanzas, 
coordinadores xerais, etc.) 

6400 Seguridade social a cargo da entidade. Persoal propio do programa. 

6401 Seguridade social a cargo da entidade (persoal de xestión, limpeza, 
ordenanzas, coordinadores xerais, etc.) 

649 Outros gastos sociais (gastos transporte persoal e gastos de oficina non 
incluídos noutras contas). 

6501 Transferencias. Axudas monetarias (prestacións monetarias concedidas 
directamente a persoas físicas ou familias; axudas de emerxencia: 
subsidios, bolsas, manutención e aloxamento). 

651 Axudas non monetarias (prestacións de carácter non monetario concedidas 
directamente a persoas físicas ou familias). 

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboracións (gastos de 
voluntarios e outros colaboradores como transporte, comida, vestiario, etc.) 

Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas da convocatoria 
 
 

 Non se subvencionarán estadías en balnearios que non teñan un obxectivo 
terapéutico. 

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

 Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións 
bancarias. 

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

 Non se subvencionarán gastos derivados de litixios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos das entidades solicitantes e condicións específicas da convocatoria 
 
Ademais dos requisitos expresados nas bases reguladoras, as entidades de iniciativa 
social poderán optar ao financiamento para os servizos, programas e actividades que se 
relacionan nesta convocatoria, sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
 

- Carecer de fins de lucro (poderán participar na convocatoria as cooperativas 
sen ánimo de lucro)  

- Estar rexistradas, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012) 
- No caso dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro deberán 
acreditar que están rexistrados no Rexistro de Centros Especiais de Emprego 
da Xunta de Galicia. 
- No caso das cooperativas sen ánimo de lucro deberán estar rexistradas no 
Rexistro de Cooperativas da Consellería de Economía, Emprego e Industria 
da Xunta de Galicia, como cooperativas sen ánimo de lucro. 
As entidades que non estean rexistradas nos termos anteriores, deberán 
solicitar o rexistro previamente á presentación da solicitude da subvención. 
No momento de achegar a xustificación deberán acompañar a acreditación 
do rexistro efectivo. 

- No caso dos programas, centros de atención á infancia e a menores en 
situación de conflito ou desamparo e os servizos complementarios regulados 
polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de 
menores e os centros de atención á infancia, ludotecas, puntos de encontro 
familiar, centros de atención a persoas maiores, con discapacidade e 
dependencia, centros residencias para mulleres vítimas de malos tratos, 
centros de inclusión e emerxencia social e programa de axuda no fogar tal e 
como contempla na disposición transitoria primeira do Decreto 254/2011, do 
23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, 
acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia; deberán contar 
coa correspondente autorización da Xunta de Galicia ou tela solicitada con 
anterioridade á finalización do prazo de presentación de solicitudes. No caso 
de subcontratación do programa ou servizo, a entidade que implemente o 
programa ou servizo deberá contar así mesmo coa dita autorización.  
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Base 7. Prazo e presentación de solicitudes 
 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas 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  
 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades solicitantes 
teñen que achegar, de xeito telemático: 

Documentación da entidade: 
 

 Declaración da inscrición ou da solicitude da entidade no Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia. 

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou 
programa obxecto da solicitude ou de ter solicitado a dita autorización dentro 
do prazo de presentación de solicitudes. 

 Declaración de que a entidade aprobou as liquidacións ou contas do último 
exercicio vencido.  

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

 Proxecto descritivo xeral da actividade que se ha cubrir segundo o modelo 
fornecido pola Deputación. 

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

 Cando na certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que 
puideran ter a consideración de xerais deberá de achegarse unha declaración 
de que os ditos recursos se destinan exclusivamente ao programa financiado e 
motivar esta circunstancia. 

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

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

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

Certificacións: 
 Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos órganos 

da entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da entidade. 

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

Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos complementarios 
e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. 
Este requirimento farase mediante o correo electrónico indicado.  
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración das solicitudes 
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 

A. Coeficiente de financiamento ou capacidade de autofinanciamento, 
segundo a súa definición, recollida nas bases reguladoras. De tal xeito que, a 
menor coeficiente, meirande puntuación obtería a entidade solicitante. 

Ata 30 puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse dun servizo novo 
Por tratarse dun servizo de continuación 

Ata 3 puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servizo prestado en dous concellos  
Servizo prestado en tres concellos 
Servizo prestado en máis de tres concellos 

Ata 6 puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con outros departamentos e/ou delegacións dentro da 
mesma entidade  
Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse cos servizos municipais 
Por coordinarse con outra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidade, consorcio) 
Por coordinarse coa administración autonómica 

Ata 9 puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de persoas usuarias do programa/servizo/actividade 
Entre 0 e 25 persoas usuarias 
Entre 25 e 50 persoas usuarias 
Máis de 50 persoas usuarias 

Ata 5 puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidade do servizo e traxectoria da entidade 
Por contar cunha certificación de calidade 
Por contar con algún premio e/ou recoñecemento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidade social corporativa 
Por contar coa declaración de entidade de utilidade pública 

Ata 7 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidade de xénero 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención e tratamento de datos desagregados por sexo 

Ata 5 puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. O emprego da lingua galega na realización das actividades ou 
actuacións para as que se solicita a axuda 

Ata 5 puntos 
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I. Proxecto técnico, co seguinte detalle: Ata 30 puntos 

- Detección de necesidades e obxectivos: 

Ata 7 puntos  

 

Detección de necesidades (ata 3 puntos): 
Polo emprego de medidas específicas para a detección de necesidades 
que contemplen a participación das persoas destinatarias  

Obxectivos (ata 4 puntos): 
Pola descrición de obxectivos xerais e específicos adaptados ás 
necesidades das persoas usuarias e obxectivos específicos operativos e 
cuantificables  

- Temporalización e metodoloxía: 

Ata 6 puntos  

 

Temporalización (ata 3 puntos) 
Pola adaptación temporal das actividades previstas así como a súa 
adecuación aos obxectivos definidos 

Metodoloxía (ata 3 puntos): 
Pola definición da metodoloxía, ferramentas, técnicas materiais e 
instrumentos, adaptados ás necesidades das persoas usuarias 

- Avaliación e recursos materiais e humanos: 

Ata 10 puntos 

 

Avaliación (ata 4 puntos): 
Pola descrición do proceso avaliativo, coa definición de indicadores 
específicos e ferramentas e instrumentos de avaliación 

Recursos materiais (ata 3 puntos): 
Pola definición de recursos materiais, emprego das novas tecnoloxías, 
elaboración de materiais propios, etc. 

Recursos humanos (ata 3 puntos): 
Por contar con persoal especializado para realizar o servizo e/ou actividade 

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

Ata 7 puntos 

 
 
Base 9. Xustificación e pagamentos 
9.1. Prazo de xustificación  
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas 
bases reguladoras.  
9.3. Documentación xustificativa 
 
Para o cobramento da subvención as entidades deberán presentar unha conta 
xustificativa simplificada que comprenda a seguinte documentación:  
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 As entidades deberán acreditar o rexistro efectivo correspondente, ao que se 
refire a base 5, no momento de presentar a xustificación, no caso de non telo 
acreditado con anterioridade. 

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia para o centro, servizo 
e/ou programa obxecto da solicitude. 

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

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

 Respecto da certificación da relación clasificada de gastos recollida no 
apartado 9.3.2. das bases reguladoras fanse as seguintes observacións: 

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

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

 Se na relación clasificada de gastos apareceran xustificantes derivados de 
gastos de desprazamento ou manutención nos que o acredor non sexa a 
persoa que executou o dito gasto, deberá engadirse ao concepto de gasto o 
nome, apelidos e NIF desa persoa. 

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

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

 
Base 11. Transversalidade de xénero 
 
A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
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Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 
A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases do 
proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así como 
no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo algunha 
actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro do 
programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 
A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente.” 
 
14.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 
A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2017. 

 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 

 
“Visto o expediente 2017000000061, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento 
de programas de servizos sociais no 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 que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de 
programas de servizos sociais no 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 

Subv. Programa FOAXE/2017 – Mantemento de servizos sociais  0611/231.21/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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 sen fins de 
lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE 
LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS 
NO ANO 2017 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das Bases 
reguladoras xerais)  
 
Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o mantemento 
de servizos sociais durante o ano 2017 

Referencia: Mantemento: FOAXE  

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.21/481 

Importe total do crédito consignado: 1.000.000 € máis as modificacións que se 
poidan producir 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 € .  

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

Ata 60.000 €. No caso de solicitar unha 
petición para mantemento (FOAXE) e outra 
para investimento (FOIE) o máximo do importe 
que se concederá é o mesmo que o estipulado 
para cada unha das modalidades da 
convocatoria FOIE. 

Porcentaxe subvencionable do 
orzamento de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  
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Base 2. Réxime xurídico 
 
Réxime xurídico específico da convocatoria  
 

 Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia 
 Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 
 Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento. 
 Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia 
 Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, 

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

Base 3. Obxecto 
 
3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
Solicitar axuda nesta convocatoria é compatible con presentar unha solicitude na 
convocatoria de investimento de servizos sociais (FOIE) sempre que axusten as dúas 
peticións aos límites de contía indicados. 
As entidades poderán solicitar axuda para un só código dos sinalados nesta base. A 
Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código correspondente dentro 
da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está mal presentada.  
As entidades poderán solicitar axudas para gastos de mantemento de centros, servizos 
estables, programas ou para desenvolver actividades.  
 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE 
Códigos: 

 EF-1 Centros de menores 
 EF-2 Centros de atención á infancia 
 EF-3 Ludotecas  
 EF-4 Puntos de encontro 
 EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa 

dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social  
Todos estes centros deberán cumprir cos requisitos de persoal, infraestruturas, 
horarios, etc. determinados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan 
os centros de menores e os centros de atención á infancia, Decreto 96/2014, do 3 de 
xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia e Decreto 
354/2003 do 16 de setembro, polo que se regulan as ludotecas como centros de 
servizos sociais e se establecen os seus requisitos. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS MAIORES  
Códigos: 

 EP-1 Residencias  
 EP-2 Fogares residenciais 
 EP-3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna  
 EP-4 Centros mixtos  
 EP-5 Vivendas comunitarias  
 EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE DIVERSIDADE FUNCIONAL 
Códigos: 

 ED-1 Transporte adaptado.  
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 ED-2 Eliminación de barreiras  
 ED-3 Centros de atención a persoas con minusvalías.  
 ED-4 Tratamentos de rehabilitación 
 ED-5 Respiro familiar 
 ED-6 Centros especiais de emprego (sen ánimo de lucro).  
 ED-7 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 

accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 ED-8 Programas de acción tutelar 

SERVIZOS SOCIAIS ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS E OUTROS 
TRASTORNOS ADITIVOS 
Códigos: 

 EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  
 EOT-2 Unidades de día 
 EOT-3 Comunidades terapéuticas  
 EOT-4 Vivendas de apoio 
 EOT-5 Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de 

menores e mocidade que se desenvolvan en colaboración cos centros de 
atención a persoas con drogodependencias.  
Os programas EOT-1, EOT-2, EOT-3, EOT-4, EOT-5, deberán estar incluídos 
na rede asistencial do Plan de Galicia sobre drogas. 

 EOT-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 
accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 
Códigos: 

 EOM-1 Programas de formación para o emprego. 
 EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 

accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 EOM-3 Programas de apoio á integración social. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN OU ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, 
ETC. (PERSOAS SEN TEITO, EXRECLUSAS E OUTRAS) 
Códigos: 

 EOR-1 Albergues. 
 EOR-2 Centros de acollida e inclusión. 
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 EOR-3 Comedores sociais. 
 EOR-4 Centros de atención social continuada. 
 EOR-5 Centros de día de inclusión social. 
 EOR-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 

accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 
3.2. Observacións comúns  
No caso de que se estime que a petición encaixa noutra convocatoria da Sección de 
Servizos Sociais (FOIE, FOCVAA, FOIO0A) poderase realizar de oficio o dito cambio, 
despois do consentimento da entidade interesada.  
 
Tendo en conta a inclusión da transversalidade de xénero, poderase solicitar como parte 
de calquera dos programas recollidos na convocatoria, sempre que se estime necesaria 
a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, segundo a natureza da actividade, un 
servizo específico de conciliación. Valorará a adecuación do dito servizo o persoal 
técnico da Sección de Servizos Sociais. 
 
As entidades deberán de informar a Sección de Servizos Sociais acerca da realización 
daquelas actividades abertas ao público en xeral (cursos, seminarios, conferencias, etc.) 
que organicen con cargo a achega provincial, previamente ao seu inicio. 
 
Observacións comúns ás áreas 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6: Nos programas orientados á 
inserción social e/ou laboral, as persoas destinatarias destas accións deberán reunir polo 
menos unha ou máis das condicións recollidas no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de 
novembro, de inclusión social de Galicia 
 
 
3.3. Gastos subvencionables 
Consideraranse gastos xerais, entre outros, os seguintes: persoal de servizos xerais 
(administrativo, contable, limpeza, vixilancia, ordenanzas, coordinadores/as xerais..) e 
gastos correntes (luz, auga, alugueiro, teléfono, internet, aloxamento web, etc.) 
No caso da realización de actividades, os ditos gastos xerais poderanse subvencionar 
sempre e cando non superen o 13% do importe dos custos directos da actividade 
puntual, salvo naqueles casos nos que se xustifique, mediante declaración do/a 
representante legal, que os ditos gastos se derivan unicamente da execución da 
actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos directos. 
Cando se trate do mantemento de centros ou da prestación de servizos estables 
propios da entidade, poderanse considerar como gastos directos os gastos xerais 
propios da entidade. 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

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

601 Compra de materias primas.  

602 Compras doutros aprovisionamentos. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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6210 Arrendamentos e canons (gastos xerais). 

6211 
Arrendamentos e canons destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

622 Reparacións e conservacións (gastos xerais). 

6230 Servizos de profesionais independentes (gastos xerais). 

6231 
Servizos de profesionais independentes destinados exclusivamente ao 
programa financiado. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

6250 Primas de seguros (gastos xerais). 

6251 Primas de seguros. Específicos do programa. 

627 Publicidade e propaganda. 

6280 Subministracións: auga, gas, luz... (gastos xerais). 

6281 
Subministracións destinadas exclusivamente ao programa financiado: 
auga, gas, luz... (requiren motivación no proxecto técnico). 

6290 Comunicacións e outros servizos (gastos xerais). 

6291 
Comunicacións e outros servizos. Destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

6310 
Outros tributos específicos do programa. (Contribucións, taxas lixo, 
impostos circulación vehículos, etc.) 

6400 
Soldos e salarios do persoal de servizos xerais: persoal de xestión, 
limpeza, ordenanzas, coordinadores xerais, etc.. (gastos xerais). 

6401 Soldos e salarios do persoal propio do programa. 

6400 
Seguridade social a cargo da entidade do persoal de servizos xerais 
(gastos xerais). 

6401 Seguridade social a cargo da entidade do persoal propio do programa. 

650 
Axudas monetarias (axudas de emerxencia: subsidios, bolsas, 
manutención e aloxamento). 

651 
Axudas non monetarias (prestacións de carácter non monetario concedidas 
directamente a persoas físicas ou familias). 

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

Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas da convocatoria 
 

 Exclúense dos gastos subvencionables obxecto das solicitudes os referidos a 
actividades culturais, deportivas e de lecer e tempo libre que non se 
correspondan cos obxectivos da convocatoria. 
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 Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións 
bancarias. 

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

 Non se subvencionarán gastos derivados de litixios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos das entidades solicitantes e condicións específicas da convocatoria 
 
Ademais dos requisitos expresados nas bases reguladoras, as entidades de iniciativa 
social poderán optar ao financiamento para os servizos, programas e actividades que se 
relacionan nesta convocatoria, sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
 

 Carecer de fins de lucro (poderán participar na convocatoria as cooperativas 
sen ánimo de lucro e os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro). 

 Estar rexistradas, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro, no 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012). 

 No caso dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro deberán 
acreditar que están rexistrados no Rexistro de Centros Especiais de Emprego 
da Xunta de Galicia. 

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

Aquelas entidades que non estean rexistradas nos termos anteriores, deberán 
solicitar o rexistro previamente á presentación da solicitude da subvención. No 
momento de achegar a xustificación deberán acompañar a acreditación do rexistro 
efectivo. 

 No caso dos programas, centros de atención á infancia e a menores en 
situación de conflito ou desamparo e os servizos complementarios, regulados 
polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de 
menores e os centros de atención á infancia, ludotecas, puntos de encontro 
familiar, centros de atención a persoas maiores, con discapacidade e 
dependencia, centros residencias para mulleres vítimas de malos tratos, 
centros de inclusión e emerxencia social e programa de axuda no fogar, tal e 
como contempla na disposición transitoria primeira do Decreto 254/2011, do 
23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, 
acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, deberán contar coa 
correspondente autorización da Xunta de Galicia ou tela solicitada con 
anterioridade á finalización do prazo de presentación de solicitudes. No caso 
de subcontratación do programa ou servizo, a entidade que implemente o 
programa ou servizo deberá contar así mesmo coa dita autorización. 
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Base 7. Solicitude 
 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas 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  
 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades solicitantes 
teñen que achegar, de xeito telemático: 
 

Documentación da entidade: 
 Declaración da inscrición da entidade, ou da solicitude de inscrición, no 

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de 
Galicia ou, no caso dos centros especiais de emprego, no Rexistro de Centros 
Especiais de Emprego da Xunta de Galicia ou, no caso das cooperativas sen 
ánimo de lucro, no Rexistro de cooperativas da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria da Xunta de Galicia, como cooperativas sen ánimo de 
lucro, sempre con anterioridade á finalización do prazo de presentación de 
solicitudes. 

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou 
programa obxecto da solicitude ou de ter solicitado esta autorización dentro do 
prazo de presentación de solicitudes. 

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

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

 Proxecto descritivo xeral da actividade que se ha cubrir segundo o modelo 
fornecido pola Deputación. 

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

 Cando na certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que 
puideran ter a consideración de xerais deberá de achegarse unha declaración 
de que os ditos recursos se destinan exclusivamente ao programa financiado 
e motivar esta circunstancia. 

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

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

 Declaración, se é o caso, de non contar con medios materiais ou humanos, o 
que motiva a necesidade da contratación superando o 50% do importe do 
gasto.  
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Certificacións: 
- Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos 
órganos da entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da 
entidade. 

Compromisos: 
 Compromiso de que na execución da súa actividade no utilizarán unha 

linguaxe sexista e non empregarán a imaxe da muller como reclamo ou con 
connotacións de tipo sexual ou denigrantes segundo o disposto no Decreto 
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro. 

Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos complementarios 
e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. 
Este requirimento farase mediante o correo electrónico indicado.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración das solicitudes 
A selección das peticións e a contía das subvencións determinaranse unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 
 
 

A. Coeficiente de financiamento ou capacidade de autofinanciamento, 
segundo a súa definición, recollida nas bases reguladoras. De tal xeito que, a 
menor coeficiente, meirande puntuación obtería a entidade solicitante. 

Ata 30 
puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse dun servizo novo 
Por tratarse dun servizo de continuación 

Ata 3 
puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servizo prestado en dous concellos  
Servizo prestado en tres concellos 
Servizo prestado en máis de tres concellos 

Ata 6 
puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con outros departamentos e/ou delegacións dentro da mesma 
entidade  
Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse cos servizos municipais 
Por coordinarse con outra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidade, consorcio) 
Por coordinarse coa administración autonómica 

Ata 9 
puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de persoas usuarias do programa/servizo/actividade 
Entre 0 e 25 persoas usuarias 
Entre 25 e 50 persoas usuarias 
Máis de 50 persoas usuarias 

Ata 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos  
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5 puntos 

F. Calidade do servizo e traxectoria da entidade 
Por contar cunha certificación de calidade 
Por contar con algún premio e/ou recoñecemento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidade social corporativa 
Por contar coa declaración de entidade de utilidade pública 

Ata 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidade de xénero 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención e tratamento de datos desagregados por sexo 

Ata 5 
puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. O emprego da lingua galega na realización das actividades ou actuacións 
para as que se solicita a axuda 

Ata 5 
puntos 
 
 

I. Proxecto técnico, co seguinte detalle: 
Ata 30 
puntos 

- Detección de necesidades e obxectivos: 

Ata 7 puntos  

 

Detección de necesidades (ata 3 puntos): 
Polo emprego de medidas específicas para a detección de necesidades que 
contemplen a participación das persoas destinatarias  

Obxectivos (ata 4 puntos): 
Pola descrición de obxectivos xerais e específicos adaptados ás 
necesidades das persoas usuarias e obxectivos específicos operativos e 
cuantificables  

- Temporalización e metodoloxía: 

Ata 6 puntos  

 

Temporalización (ata 3 puntos) 
Pola adaptación temporal das actividades previstas así como a súa 
adecuación aos obxectivos definidos 

Metodoloxía (ata 3 puntos): 
Pola definición da metodoloxía, ferramentas, técnicas materiais e 
instrumentos, adaptados ás necesidades das persoas usuarias 

- Avaliación e recursos materiais e humanos: 

Ata 10 
puntos 

 

Avaliación (ata 4 puntos): 
Pola descrición do proceso avaliativo, coa definición de indicadores 
específicos e ferramentas e instrumentos de avaliación 

Recursos materiais (ata 3 puntos): 
Pola definición de recursos materiais, emprego das novas tecnoloxías, 
elaboración de materiais propios, etc. 

Recursos humanos (ata 3 puntos): 
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Por contar con persoal especializado para realizar o servizo e/ou actividade 

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

Ata 7 puntos 

 
 
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou denegue a 
subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 do RXS). 
 
Base 9. Xustificación e pagamentos 
 
9.1. Prazo de xustificación  
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas 
bases reguladoras.  
 
9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, para o cobramento da 
subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa simplificada que 
comprenda a seguinte documentación:  

 As entidades deberán acreditar o rexistro efectivo correspondente, ao que se 
refire a base 5, no momento de presentar a xustificación, no caso de non telo 
acreditado con anterioridade.  

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a entidade 
conta coa autorización da Xunta de Galicia para o centro, servizo e/ou programa 
obxecto da solicitude. 

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

o Así mesmo, na memoria terá que quedar acreditado o cumprimento dos requisitos 
esixidos para os programas das áreas 3.3., 3.4., 3.5. e 3.6. da base 3. 

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

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

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

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

 Se na relación clasificada de gastos apareceran xustificantes derivados de gastos 
de desprazamento ou manutención nos que o acredor non sexa a persoa que 
executou o dito gasto, deberá engadirse ao concepto de gasto o nome, apelidos e 
NIF desa persoa. 
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 Declaración de que na execución da súa actividade non se utilizou a linguaxe 
sexista e de que non se empregou a imaxe da muller como reclamo ou 
connotacións de tipo sexual ou denigrante segundo o disposto no Decreto 
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro 

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

 
Base 10. Transversalidade de xénero 
 
A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 
Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 
A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases do 
proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así como 
no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo algunha 
actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro do 
programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 
A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente.” 
 
15.-APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA CONTRA A VIOLENCIA 
DE XÉNERO NO ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2017000000064, relativo á aprobación das Bases específicas da 
convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o 
desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2017 , no que se acreditan 
os seguintes 
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I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de 
programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita 
contra a violencia de xénero no ano 2017. 
 
Nesta convocatoria 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 Acción Social      Aplicación presupostaria  
Subprograma: Subvencións a familias e institucións SFL   0611/231.22/481  
 
O importe do crédito é o que se incluirá no Orzamento para 2017 e poderá ser obxecto 
de modificación. 
 
A presente convocatoria tramítase como expediente anticipado de gasto, polo que a súa 
aprobación queda sometida á condición suspensiva da entrada en vigor do Orzamento 
da Deputación do Exercicio 2017, no que se conteñan os créditos adecuados e 
suficientes para atender ás solicitudes que ao amparo dela se presenten. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
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 da convocatoria 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 da convocatoria do programa de subvencións a entidades 
sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de políticas de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2017 
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES E LOITA CONTRA A VIOLENCIA 
DE XÉNERO NO ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das Bases 
Reguladoras Xerais, publicadas no BOP número 247 do día 30 de decembro de 
2016)  
1. Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o mantemento de 
políticas de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes e loita contra a violencia de 
xénero durante o ano 2017 

Referencia: Mantemento: FOIO0A 

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.22/481 

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

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 €  

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

De 600 € a 40.000 € 

Porcentaxe subvencionable do 
orzamento de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 2. Réxime xurídico 
 
Réxime xurídico específico da convocatoria  
 

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

Base 3. Obxecto 
 
3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
 
Serán obxecto desta convocatoria os programas ou accións contemplados nesta base. 
Poderase solicitar un só código e un só tipo de programa dos enmarcados en cada 
código. A Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código ou programa 
correspondente dentro da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está 
mal presentada.  
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MULLERES E HOMES 
Códigos: 

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

- Programa formativo ou de sensibilización sobre a creación, consolidación e 
participación de mulleres nas organizacións e asociacións, así como sobre a 
importancia de que en igualdade de condicións as mulleres ocupen postos directivos 
e de responsabilidade, para unha participación máis activa da vida pública. 
- Programas e accións de dinamización das mulleres do medio rural para que 
participen da vida pública e dispoñan de espazos de encontro onde se traballe con 
perspectiva de xénero. 

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

- Programas e servizos de actividades de fomento da igualdade de xénero, 
orientación sexual e identidade de xénero. 
- Programa de actividades de comprensión da maternidade como función social 
que incidan na necesidade de evitar os efectos negativos sobre os dereitos das 
mulleres en igualdade de oportunidades 

 EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
Tipos de proxectos subvencionables: 

- Programas formativos de mellora da empregabilidade das mulleres que inclúan 
itinerarios personalizados e/ou desenvolvan accións de acompañamento e/ou axuda 
á busca de emprego. Requisitos: 

* dirixidos a mulleres con especiais dificultades de inserción laboral ou en situacións 
marcadas pola desvantaxe social. 

* duración mínima 30h. 
- Programas de fomento do cooperativismo ou autoemprego, dirixido 
principalmente a mulleres do medio rural, en actividades vinculadas ás 
potencialidades da contorna, e a procura dun medio rural sustentable. 

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

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

- O obxectivo de traballar conscientemente a transversalidade da igualdade de 
xénero. 
- Actividades específicas do fomento da igualdade de xénero, preferentemente 
dedicadas á necesidade de que homes e mulleres actúen corresponsablemente nas 
funcións e tarefas domésticas e dos coidados familiares. 



59 
 

PROGRAMAS LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 
Códigos: 

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

Tipos de proxectos subvencionables: 
- Programas e/ou actividades de sensibilización, prevención e 
identificación da violencia de xénero en calquera das súas 
manifestacións, no ámbito comunitario. 

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

Tipos de proxectos subvencionables: 
- Programas de intervención/tratamento integral coas mulleres vítimas de 
violencia de xénero e coas súas fillas e fillos e persoas dependentes delas.  

 
3.2. Observacións comúns  
 
No caso de que se estime que a petición encaixa noutra convocatoria da Sección de 
Servizos Sociais (FOAXE, FOIE, FOCVAA), poderase realizar de oficio o devandito 
cambio, despois do consentimento da entidade interesada. 
 
Tendo en conta a inclusión da transversalidade de xénero, poderase solicitar como parte 
de calquera dos programa recollidos na convocatoria, sempre que se estime necesaria a 
conciliación da vida familiar, persoal e laboral, segundo a natureza da actividade, un 
servizo específico de conciliación. Valorará a adecuación do dito servizo o persoal 
técnico da Sección de Servizos Sociais. 
 
As entidades deberán de informar a Sección de Servizos Sociais acerca da realización 
daquelas actividades abertas ao público en xeral (cursos, seminarios, conferencias, etc.) 
que organicen, previamente ao seu inicio. 
 
Os programas de sensibilización ou de actividades poden constar de campañas de 
sensibilización, charlas, xornadas, seminarios, congresos, publicidade, etc. Estes 
programas terán contidos de calidade e serán coherentes cos obxectivos das bases da 
convocatoria.  
 
No caso de presentar unha solicitude para o programa EV-2 (Tratamento integral das 
persoas en situación de violencia de xénero) achegarase unha declaración do 
compromiso da entidade de información e coordinación co concello. No momento da 
xustificación, a entidade deberá achegar unha certificación expedida polo propio concello 
que acredite as ditas actuacións. 
 
3.3. Gastos subvencionables  
Poderanse subvencionar gastos xerais sempre e cando non superen o 13% do importe 
dos custos directos da actividade puntual, salvo naqueles casos nos que se xustifique, 
mediante declaración do/a representante legal, que os ditos gastos se derivan 
unicamente da execución da actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos 
directos. 
 
Consideraranse gastos xerais, entre outros, os seguintes: persoal de servizos xerais 
(administrativo, contable, limpeza, vixilancia, ordenanzas, coordinadores/as xerais..) e 
gastos correntes (luz, auga, alugueiro, teléfono, internet, aloxamento, web, etc.) 
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CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

600 Compra de bens destinados a actividade (material funxible) 

6210 Arrendamentos e canons (gastos xerais). 

6211 Arrendamentos e canons destinados exclusivamente ao programa financiado. 

622 Reparacións e conservacións (gastos xerais). 

6230 Servizos de profesionais independentes (gastos xerais). 

6231 Servizos de profesionais independentes destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

624 Transporte (contratación transporte para usuarios/as). 

6250 Primas de seguros (gastos xerais). 

6251 Primas de seguros. Específicos do programa. 

627 Publicidade e propaganda 

6280 Subministracións: auga, gas, luz... (gastos xerais) 

6281 Subministracións destinadas exclusivamente ao programa financiado: auga, gas, 
luz... (requiren motivación no proxecto técnico) 

6290 Comunicacións e outros servizos (gastos xerais). 

6291 Comunicacións e outros servizos. Destinados exclusivamente ao programa 
financiado. 

6310 Outros tributos. Específicos do programa. (Contribucións, taxas lixo, impostos 
circulación vehículos, etc.) 

6400 Soldos e salarios do persoal de servizos xerais: persoal de xestión, limpeza, 
ordenanzas, coordinadores xerais, etc.. (gastos xerais). 

6401 Soldos e salarios do persoal propio do programa. 

6400 Seguridade social a cargo da entidade do persoal de servizos xerais (gastos 
xerais). 

6401 Seguridade social a cargo da entidade do persoal propio do programa. 

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

651 Axudas non monetarias (prestacións de carácter non monetario concedidas 
directamente a persoas físicas ou familias). 

653 Compensación de gastos por prestacións de colaboracións (gastos de 
voluntarios/as e outros/as colaboradores/as como transporte, comida, vestiario, 
etc.) 
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Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas da convocatoria 
 

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

 Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións bancarias. 
 Así mesmo, exclúense as axudas de custo como gasto subvencionable. Non 

obstante, subvencionaranse as indemnizacións ao persoal propio ou voluntario 
derivadas de gastos de desprazamento e manutención propios do programa, 
debidamente xustificados. 

 Non se subvencionarán gastos derivados de litixios 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos das entidades solicitantes e condicións específicas da convocatoria 
 
Ademais dos requisitos expresados no punto das bases reguladoras, as entidades de 
iniciativa social poderán optar ao financiamento para os servizos, programas e 
actividades que se relacionan nesta convocatoria, sempre que cumpran os seguintes 
requisitos: 
 

 Carecer de fins de lucro (poderán participar na convocatoria as cooperativas 
sen ánimo de lucro). 

 Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta convocatoria as 
federacións de nais e pais de alumnos/as dos centros educativos sostidos “con 
fondos públicos” . 

 Estar rexistradas como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012) 
estando inscritas na área de igualdade do devandito rexistro.  

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

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

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

Base 7. Prazo e presentación de solicitudes 
 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas 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  
 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades solicitantes 
teñen que achegar, de xeito telemático: 
 

 
Documentación da entidade: 
 

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

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

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a entidade 
conta coa autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou programa 
obxecto da solicitude ou de ter solicitado a dita autorización dentro do prazo de 
presentación de solicitudes. 

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

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

 Proxecto descritivo xeral da actividade que se ha cubrir segundo o modelo fornecido 
pola Deputación. 

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

 Cando na certificación de gastos se indiquen como específicos gastos que puideran 
ter a consideración de xerais deberá de achegarse unha declaración de que os ditos 
recursos se destinan exclusivamente ao programa financiado e motivar esta 
circunstancia. 

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

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

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

Certificacións: 
 Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos órganos da 

entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da entidade. 

Compromisos: 
 No caso de solicitar axuda para o código EV-2 (Tratamento integral das persoas en 

situación de violencia de xénero), compromiso da entidade de informar e 
coordinarse co concello.  

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

 
Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos complementarios 
e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. 
Este requirimento farase mediante o correo electrónico indicado.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración das solicitudes 
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 
 

A. Coeficiente de financiamento ou capacidade de 
autofinanciamento, segundo a súa definición, recollida nas bases 
reguladoras. De tal xeito que, a menor coeficiente, meirande puntuación 
obtería a entidade solicitante. 

Ata 30 puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse dun servizo novo 
Por tratarse dun servizo de continuación 

Ata 3 puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servizo prestado en dous concellos  
Servizo prestado en tres concellos 
Servizo prestado en máis de tres concellos 

Ata 6 puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con outros departamentos e/ou delegacións dentro da 
mesma entidade  
Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse cos servizos municipais 
Por coordinarse con outra administración pública a nivel supramunicipal: 

Ata 9 puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 



64 
 

mancomunidade, consorcio) 
Por coordinarse coa administración autonómica 

 
2 puntos 

E. Número de persoas usuarias do programa/servizo/actividade 
Entre 0 e 25 persoas usuarias 
Entre 25 e 50 persoas usuarias 
Máis de 50 persoas usuarias 

Ata 5 puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidade do servizo e traxectoria da entidade 
Por contar cunha certificación de calidade 
Por contar con algún premio e/ou recoñecemento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidade social 
corporativa 
Por contar coa declaración de entidade de utilidade pública 

Ata 7 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidade de xénero 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención e tratamento de datos desagregados por sexo 

Ata 5 puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. O emprego da lingua galega na realización das actividades ou 
actuacións para as que se solicita a axuda 

Ata 5 puntos 
 
 

I. Proxecto técnico, co seguinte detalle: 
 

Ata 30 puntos 

- Detección de necesidades e obxectivos: 

Ata 7 puntos  

 

Detección de necesidades (ata 3 puntos): 
Polo emprego de medidas específicas para a detección de necesidades 
que contemplen a participación das persoas destinatarias  

Obxectivos (ata 4 puntos): 
Pola descrición de obxectivos xerais e específicos adaptados ás 
necesidades das persoas usuarias e obxectivos específicos operativos 
e cuantificables  

- Temporalización e metodoloxía: 

Ata 6 puntos  

 

Temporalización (ata 3 puntos) 
Pola adaptación temporal das actividades previstas así como a súa 
adecuación aos obxectivos definidos 

Metodoloxía (ata 3 puntos): 
Pola definición da metodoloxía, ferramentas, técnicas materiais e 
instrumentos, adaptados ás necesidades das persoas usuarias 

- Avaliación e recursos materiais e humanos: 

Ata 10 puntos 

 

Avaliación (ata 4 puntos): 
Pola descrición do proceso avaliativo, coa definición de indicadores 
específicos e ferramentas e instrumentos de avaliación 

Recursos materiais (ata 3 puntos): 
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Pola definición de recursos materiais, emprego das novas tecnoloxías, 
elaboración de materiais propios, etc. 

Recursos humanos (ata 3 puntos): 
Por contar con persoal especializado para realizar o servizo e/ou 
actividade 

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

Ata 7 puntos 

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

 As entidades deberán acreditar o rexistro efectivo correspondente, ao que se refire a 
base 5, no momento de presentar a xustificación, no caso de non telo acreditado con 
anterioridade. 

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a entidade 
conta coa autorización da Xunta de Galicia para o centro, servizo e/ou programa 
obxecto da solicitude. 

 Memoria xustificativa que se cubrirá segundo o modelo fornecido pola Deputación, 
que deberá asinar a persoa representante da entidade, identificando o persoal técnico 
responsable do programa co seu cargo, nome e apelidos. 
A memoria deberá de dar conta dos requisitos esixidos na base 3, no caso dos 
programas dos códigos IE3 e IE4. 

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

 Respecto da certificación da relación clasificada de gastos recollida no apartado 
9.3.2. das bases reguladoras, fanse as seguintes observacións:  
 No caso excepcional de axudas de emerxencia ou indemnizacións a persoas 

físicas nas que proceda aplicar especial protección da súa identidade, segundo a 
normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, só se indicará o NIF 
da persoa perceptora como dato identificativo. 

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

 Se na relación clasificada de gastos apareceran xustificantes derivados de gastos 
de desprazamento ou manutención nos que o acredor non sexa a persoa que 
executou o dito gasto, deberá engadirse ao concepto de gasto o nome, apelidos e 
NIF desa persoa. 
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 No caso de solicitar axuda para o código EV-2 (Tratamento integral das persoas en 
situación de violencia de xénero) darase conta do compromiso da entidade de informar 
e coordinarse co concello mediante unha certificación expedida polo concello, que 
deberá conter a información recollida no modelo fornecido pola Deputación. 

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

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

 
Base 11. Transversalidade de xénero 
 
A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 
Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 
A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases do 
proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así como 
no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo algunha 
actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro do 
programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 
A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente.” 
 
16.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2017000000062, relativo á aprobación das bases específicas da 
convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o 
investimento de servizos sociais no ano 2017, no que se acreditan os seguintes 
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I.- ANTECEDENTES 
As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos 
sociais no ano 2017. 
 
Nesta convocatoria 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 Acción Social     Aplicación presupostaria  
Subprograma: Subvencións a familias e institucións SFL   0611/23121/781  
 
O importe do crédito é o que se incluirá no Orzamento para 2017 e poderá ser obxecto 
de modificación. 
 
A presente convocatoria tramítase como expediente anticipado de gasto, polo que a súa 
aprobación queda sometida á condición suspensiva da entrada en vigor do Orzamento 
da Deputación do Exercicio 2017, no que se conteñan os créditos adecuados e 
suficientes para atender ás solicitudes que ao amparo dela se presenten. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
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 da convocatoria 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 da convocatoria do programa de subvencións a entidades 
sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017. 
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PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA (complementarias das Bases 
Reguladoras Xerais, publicadas no BOP número 247 do día 30 de decembro de 
2016)  
 
Base 1. Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para investimento 
de servizos sociais no ano 2017 

Referencia: Investimento: FOIE 

Aplicación orzamentaria: Investimento: 0611/231.21/781 

Importe total do crédito 
consignado: 

600.000 € máis as modificacións que se 
poidan producir 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

MODALIDADE A: Máximo 100.000 €, 
mínimo 750 €  
MODALIDADE B: Máximo 400.000 €, 
mínimo 100.001 € 

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

MODALIDADE A: Ata 60.000 €. 
MODALIDADE B: Ata 320.000 € 
No caso de solicitar unha petición para 
mantemento (FOAXE) e outra para 
investimento (FOIE) o máximo do importe 
que se concederá é o mesmo que o 
estipulado para cada unha das modalidades 
desta convocatoria. 

Porcentaxe subvencionable do 
orzamento de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 2. Réxime xurídico 
 
Réxime xurídico específico da convocatoria  
 

- Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia 
- Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 
- Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios 
e o seu financiamento. 
- Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia 
- Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 
de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 
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Base 3. Obxecto 
 
3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
 
Solicitar axuda esta convocatoria (en calquera das súas modalidades) é compatible con 
presentar unha solicitude na convocatoria de mantemento de servizos sociais (FOAXE) 
sempre que axusten as dúas peticións aos límites de contía indicados. 
 
As entidades poderán solicitar axuda para un só código dos sinalados nesta base. A 
Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código correspondente dentro 
da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está mal presentada.  
 
As entidades poderán solicitar axuda para investimento (adquisición, construción, 
reforma, ampliación e mellora de inmobles, equipamentos e moblaxe).  
 
Esta convocatoria contempla as seguintes modalidades: 
 
- MODALIDADE A (Para orzamentos comprendidos entre os 750 € e os 100.000 €) 
 
- MODALIDADE B (Para orzamentos comprendidos entre os 101.000 € e os 400.000 €) 
 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE 
Códigos: 
EF-1 Centros de menores 
EF-2 Centros de atención á infancia 
EF-3 Ludotecas  
EF-4 Puntos de encontro 
EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a 
menores en situación de risco ou conflito social.  
 
Todos estes centros deberán cumprir cos requisitos de persoal, infraestruturas, 
horarios, etc. determinados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan 
os centros de menores e os centros de atención á infancia, Decreto 96/2014 do 3 de 
xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia e Decreto 354/2003 
do 16 de setembro, polo que se regulan as ludotecas como centros de servizos sociais 
e se establecen os seus requisitos. 
 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS MAIORES 
Códigos: 
EP-1 Residencias  
EP-2. Fogares residenciais 
EP-3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna  
EP-4 Centros mixtos  
EP-5 Vivendas comunitarias  
EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE DIVERSIDADE FUNCIONAL 
Códigos: 

 ED-1 Eliminación de barreiras  
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 ED-2 Centros de atención a persoas con minusvalías.  
 ED-3 Tratamentos de rehabilitación 
 ED-4 Respiro familiar 
 ED-5 Centros especiais de emprego (sen ánimo de lucro).  
 ED-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 

accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 ED-7 Programas de acción tutelar 

SERVIZOS SOCIAIS ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS E OUTROS TRASTORNOS 
ADITIVOS 
Códigos: 
EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  
EOT-2 Unidades de día 
EOT-3 Comunidades terapéuticas  
EOT-4 Vivendas de apoio 
EOT-5 Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de menores e 
mocidade que se desenvolvan en colaboración cos centros de atención a persoas con 
drogodependencias.  
Os programas EOT-1,EOT-2,EOT-3,EOT-4,EOT-5, deberán estar incluídos na rede 
asistencial do Plan de Galicia sobre drogas. 
EOT-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións 
de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 
Códigos: 

 EOM-1 Programas de formación para o emprego. 
 EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, 

accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 EOM-3 Programas de apoio á integración social. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN OU ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, 
ETC (PERSOAS SEN TEITO, EXRECLUSAS E OUTRAS) 
Códigos: 
EOR-1 Albergues. 
EOR-2 Centros de acollida e inclusión. 
EOR-3 Comedores sociais. 
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EOR-4 Centros de atención social continuada. 
EOR-5 Centros de día de inclusión social. 
EOR-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións 
de formación específica, atención e seguimento individualizado.  
Estes programas deberán comprender: 
- Análise de necesidades previa ao deseño do itinerario de inserción laboral. 
- Accións formativas adaptadas ás necesidades das persoas usuarias. 
- Accións de acompañamento á busca de emprego (por conta propia ou allea). 
- Accións de seguimento. 

 
3.2. Observacións comúns 
 
No caso de que se estime que a petición encaixa noutra convocatoria da Sección de 
Servizos Sociais (FOAXE, FOCVAA, FOIO0A) poderase realizar de oficio o dito cambio, 
despois do consentimento da entidade interesada. 
 
As entidades deberán de informar a Sección de Servizos Sociais acerca da realización 
daquelas actividades abertas ao público en xeral (cursos, seminarios, conferencias, etc.) 
que organicen, previamente ao seu inicio. 
 
Observacións comúns ás áreas 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6: Nos programas orientados á 
inserción social e/ou laboral, as persoas destinatarias destas accións deberán reunir polo 
menos unha ou máis das condicións recollidas no artigo 3 da Lei 10/2013, do 27 de 
novembro, de inclusión social de Galicia 
 
3.3. Gastos subvencionables 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

206 Aplicacións informáticas 

211 Construcións 

212 Infraestruturas 

213 Maquinaria 

214 Ferramenta 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Outro inmobilizado material 

 
Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas da convocatoria 
 

- Exclúense dos gastos subvencionables obxecto das solicitudes os referidos a actividades 
culturais, deportivas e de lecer e tempo libre que non se correspondan cos obxectivos da 
convocatoria. 
- Exclúense aquelas solicitudes que non estean destinadas a obras ou equipamentos que 
sexan susceptibles de uso e que non supoñan a posta en marcha de servizos e/ou 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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prestacións. 
- Non se financiarán gastos realizados con anterioridade a 2017. 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos das entidades solicitantes e condicións específicas da convocatoria 
 
Ademais dos requisitos expresados nas bases reguladoras, as entidades de iniciativa 
social poderán optar ao financiamento para os servizos, programas e actividades que se 
relacionan nesta convocatoria, sempre que cumpran os seguintes requisitos: 
 

- Carecer de fins de lucro (poderán participar na convocatoria as cooperativas sen ánimo 
de lucro e os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro)  

- Estar rexistradas, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no Rexistro 
único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 254/11, 
do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012) 
- No caso dos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro deberán acreditar que 
están rexistrados no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da Xunta de Galicia. 
- No caso das cooperativas sen ánimo de lucro deberán estar rexistradas no Rexistro de 
Cooperativas da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, 
como cooperativas sen ánimo de lucro. 
As entidades que non estean rexistradas nos termos anteriores, deberán solicitar o 
rexistro previamente á presentación da solicitude da subvención. No momento de 
achegar a xustificación deberán acompañar a acreditación do rexistro efectivo. 

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

Base 7. Prazo e presentación de solicitudes 
 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas 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  
 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades solicitantes 
teñen que achegar, de xeito telemático: 
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DOCUMENTACIÓN DA ENTIDADE COMÚN A TODAS AS MODALIDADES:  
- Declaración da inscrición da entidade, ou da solicitude de inscrición, no Rexistro 
Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia ou, no caso 
dos centros especiais de emprego, no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da 
Xunta de Galicia ou, no caso das cooperativas sen ánimo de lucro, no Rexistro de 
cooperativas da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, 
como cooperativas sen ánimo de lucro, sempre con anterioridade á finalización do 
prazo de presentación de solicitudes. 
- No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a entidade 
conta, ou ten solicitado con anterioridade ao prazo de presentación de solicitudes, coa 
autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou programa obxecto da 
solicitude ou, de ser necesario, declaración da autorización para a 
construción/creación e/ou modificación substancial de centros de servizos sociais. 

- Declaración de que a entidade aprobou as liquidacións ou contas do último exercicio 
vencido legalmente esixibles. 
- Declaración de que o/a representante da entidade ou a entidade non foron 
sancionados ou condenados por resolución administrativa ou sentenza firme pola 
comisión de condutas discriminatorias nos termos dispostos na Lei orgánica 3/2007, 
do 22 de marzo, para igualdade efectiva entre mulleres e homes, na Lei orgánica 
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de 
xénero, así como no decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aprobou 
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Proxecto descritivo xeral da actividade que se ha cubrir segundo o modelo fornecido 
pola Deputación. 

- Orzamento estimado dos gastos por conceptos. Se abarca dúas ou más anualidades 
ou se divide en fases, deberá identificarse o orzamento e as fontes de financiamento de 
cada unha delas. 
- Declaración doutros ingresos previstos para a mesma actividade. 
- Se é o caso, solicitude de autorización para concertar a execución total ou parcial das 
actividades con persoas xurídicas vinculadas. Deberán indicar a epígrafe na que está 
inscrita no IAE a dita persoa vinculada e, no caso de persoas xurídicas, achegar a 
documentación de constitución da entidade para comprobar o seu obxecto social. 
- Declaración, se é o caso, de non contar con medios materiais ou humanos, o que 
motiva a necesidade da contratación superando o 50% do importe do gasto.  
- No caso de obras, e de ser necesario, declaración de que a entidade conta coas 
licenzas e autorizacións preceptivas para os efectos do cumprimento da legalidade 
urbanística e do respecto e protección do patrimonio histórico artístico e do medio 
ambiente ou, no seu caso, o compromiso da entidade de solicitar ditas licenzas e 
autorizacións, que poderán ser requiridas na xustificación da subvención. 
- No caso de obras, declaración da propiedade ou dereito real que se posúa sobre o 
ben inmoble (propiedade, arrendamento con especificación do prazo de vixencia, etc.). 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL INVENTARIABLE. MODALIDADE B: 
- Prescricións técnicas que permitan a adecuada descrición dos bens obxecto da 
subvención solicitada. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS. 
MODALIDADE A:  
- Resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha memoria valorada. Unha 
vez concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a 
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achega do proxecto técnico. No caso de que os proxectos de obras estean divididos 
en fases, deben achegar a súa programación total, coa indicación de 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 formulen, deberán 
numerarse por fases coa indicación das xa executadas. Deberá acreditarse tamén que 
cada unha das fases subvencionadas son susceptibles de utilización independente. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS. 
MODALIDADE B:  
- Memoria valorada ou proxecto técnico referido ás obras. O proxecto deberá de conter 
memoria, plan de conxunto e de detalle, orzamento detallado de execución, estudo 
xeotécnico, estudo de seguridade e saúde e demais documentación preceptiva de 
acordo co disposto nas normas contractuais ou sectoriais de aplicación. Unha vez 
concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a 
achega do proxecto técnico. 
- Se o obxecto da subvención é unha fase do proxecto total, deberán identificarse as 
unidades de obra, o programa de traballo e o orzamento detallado da fase 
correspondente e haberá de acreditarse que a obra financiada é susceptible de 
utilización independente e que, polo tanto, coa súa recepción pode procederse á súa 
adscrición ao uso público correspondente. En todo caso, a división en fases non pode 
alterar o réxime contractual aplicable. 
- Programa detallado de traballo, no que se poña de manifesto o calendario previsible, 
o prazo total de execución estimado e o prazo de xustificación do investimento 
proposto. 
- Estudo de viabilidade do servizo que se vai prestar ou da prestación en materia de 
servizos sociais que se pretende realizar. 

CERTIFICACIÓNS COMÚNS PARA TODAS AS MODALIDADES:  
- Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos órganos da 
entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da entidade. 

COMPROMISOS COMÚNS PARA TODAS AS MODALIDADES:  
- Compromiso de que na execución da súa actividade non utilizarán unha linguaxe 

sexista e non empregarán a imaxe da muller como reclamo ou con connotacións de tipo 
sexual ou denigrantes segundo o disposto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de 
febreiro. 

- Compromiso, cando corresponda, de inscribir o ben, no rexistro público 
correspondente, con indicación da subvención obtida e do período de adscrición ós 
fins previstos por un prazo mínimo de cinco anos.  
- Compromiso de manter a adscrición dos bens ós fins e intereses que motivaron a 
concesión da subvención por un prazo mínimo de cinco anos.  
- Compromiso da posta en marcha do servizo e/ou prestación ao que vai destinado o 
investimento unha vez rematado este e obtido, de ser necesario, o permiso de inicio 
de actividades por parte da Xunta de Galicia. 

 
Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos complementarios 
e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e resolución do procedemento. 
Este requirimento farase mediante o correo electrónico indicado .  
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Base 8. Resolución 
 
8.1. Valoración das solicitudes 
 
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 
 

A. Coeficiente de financiamento ou capacidade de 
autofinanciamento, segundo a súa definición, recollida nas bases 
reguladoras. De tal xeito que, a menor coeficiente, meirande puntuación 
obtería a entidade solicitante. 

Ata 30 puntos 

B. Antecedentes 
Por tratarse dun servizo novo 
Por tratarse dun servizo de continuación 

Ata 3 puntos 
1 punto 
3 puntos  

C. Ámbito territorial 
Servizo prestado en dous concellos  
Servizo prestado en tres concellos 
Servizo prestado en máis de tres concellos 

Ata 6 puntos 
2 puntos 
4 puntos 
6 puntos 

D. Coordinación 
Por coordinarse con outros departamentos e/ou delegacións dentro da 
mesma entidade  
Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse cos servizos municipais 
Por coordinarse con outra administración pública a nivel supramunicipal: 
mancomunidade, consorcio) 
Por coordinarse coa administración autonómica 

Ata 9 puntos 
1 punto 
 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
 
2 puntos 

E. Número de persoas usuarias do programa/servizo/actividade 
Entre 0 e 25 persoas usuarias 
Entre 25 e 50 persoas usuarias 
Máis de 50 persoas usuarias 

Ata 5 puntos 
1 punto 
3 puntos  
5 puntos 

F. Calidade do servizo e traxectoria da entidade 
Por contar cunha certificación de calidade 
Por contar con algún premio e/ou recoñecemento 
Por contar con medidas específicas de responsabilidade social 
corporativa 
Por contar coa declaración de entidade de utilidade pública 

Ata 7 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
2 puntos 
1 punto 

G. Transversalidade de xénero 
Por contar con medidas específicas de conciliación 
Pola obtención e tratamento de datos desagregados por sexo 

Ata 5 puntos 
3 puntos 
2 puntos 

H. O emprego da lingua galega na realización das actividades ou 
actuacións para as que se solicita a axuda 

Ata 5 puntos 
 
 



76 
 

I. Proxecto técnico, co seguinte detalle: Ata 30 puntos 

- Detección de necesidades e obxectivos: 

Ata 7 puntos  

 

Detección de necesidades (ata 3 puntos): 
Polo emprego de medidas específicas para a detección de 
necesidades que contemplen a participación das persoas 
destinatarias  

Obxectivos (ata 4 puntos): 
Pola descrición de obxectivos xerais e específicos adaptados ás 
necesidades das persoas usuarias e obxectivos específicos 
operativos e cuantificables  

- Temporalización e metodoloxía: 

Ata 6 puntos  

 

Temporalización (ata 3 puntos) 
Pola adaptación temporal das actividades previstas así como a súa 
adecuación aos obxectivos definidos 

Metodoloxía (ata 3 puntos): 
Pola definición da metodoloxía, ferramentas, técnicas materiais e 
instrumentos, adaptados ás necesidades das persoas usuarias 

- Avaliación e recursos materiais e humanos: 

Ata 10 puntos 

 

Avaliación (ata 4 puntos): 
Pola descrición do proceso avaliativo, coa definición de indicadores 
específicos e ferramentas e instrumentos de avaliación 

Recursos materiais (ata 3 puntos): 
Pola definición de recursos materiais, emprego das novas tecnoloxías, 
elaboración de materiais propios, etc. 

Recursos humanos (ata 3 puntos): 
Por contar con persoal especializado para realizar o servizo e/ou 
actividade 

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

Ata 7 puntos 

 
A comisión avaliadora deberá determinar que importe da partida orzamentaria se destina 
a cada unha das dúas modalidades. 
 
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou denegue a 
subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 do RXS). 
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Base 9. Xustificación e pagamentos 
 
9.1. Prazo de xustificación 
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas 
bases reguladoras.  
9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, para o cobramento da 
subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa simplificada que 
comprenda a seguinte documentación:  
 

DOCUMENTACIÓN DA ENTIDADE COMÚN PARA TODAS AS MODALIDADES:  
 As entidades deberán acreditar o rexistro efectivo correspondente, ao que se 

refire a base 5, no momento de presentar a xustificación, no caso de non telo 
acreditado con anterioridade.  

 No caso dos programas especificados na base 5, declaración de que a 
entidade conta coa autorización da Xunta de Galicia para o centro, servizo 
e/ou programa obxecto da solicitude. 

- Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención con indicación dos investimentos realizados e dos resultados obtidos, 
dos beneficiarios, e das desviacións acaecidas, incluíndo a temporalización e a 
localización dos ditos investimentos. A memoria deberá reflectir expresamente os 
seguintes termos: obtención de licenzas preceptivas e cumprimento de normas 
contractuais e acreditarse a recepción da obra ou o equipamento. Cubrirase para tal 
efecto o modelo fornecido pola Deputación, que deberá asinar a persoa 
representante da entidade, identificando o persoal técnico responsable do programa 
co seu cargo, nome e apelidos. 

- Certificación acreditativa dos gastos realizados. 
- Declaración dos ingresos ou subvencións que financiasen o investimento 
subvencionado, con indicación do seu importe e orixe. 
- Factura dixital ou escaneada. 
- Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no Real 
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei de contratos do sector público para o contrato menor (importe superior a 
50.000 € para os contratos de obra e 18.000 € cando se trate doutros contratos), o 
beneficiario da subvención deberá de acreditar a solicitude de, polo menos, tres 
ofertas de diferentes provedores con carácter previo ao compromiso da obra ou 
entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no 
mercado suficiente número de entidades que realicen, presten ou subministren, ou 
salvo que o gasto se realizara con anterioridade á subvención. 
A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme a criterios de eficiencia 
e economía, debendo xustificarse expresamente a elección cando non recaia na 
proposta económica mais vantaxosa.  
- De ser necesario, acreditación da obtención do permiso de inicio de actividades 
para o centro e/ou investimento obxecto da subvención ou da obtención das 
correspondentes licenzas. 
- Deberán de remitir unha copia dos materiais editados para a realización/difusión 
dos servizos, programas e/ou actividades.  
- Declaración de que na execución da súa actividade non se utilizou a linguaxe 
sexista e de que non se empregou a imaxe da muller como reclamo ou connotacións 
de tipo sexual ou denigrante segundo o disposto no decreto lexislativo 2/2015, do 12 
de febreiro. 
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- No caso de que algunha das actividades executadas pola entidade implicara o 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobou que o persoal ao 
seu cargo non foi condenado por sentenza firme por ningún delito contra a liberdade 
e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. (De acordo coa Lei orgánica 
1/1996, de protección xurídica do menor, de modificación do Código civil e da Lei de 
axuizamento civil) 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA A MODALIDADE A:  
Subvencións de 3.000 € ou máis:  
Ademais dos documentos sinalados con anterioridade, deberán achegar o 
seguinte:  
- Certificación do acordo adoptado polo órgano competente de incorporación do 
ben ao inventario da entidade e adscrición á finalidade pública para a que foi 
concedida a subvención, por un prazo de 5 anos. 
1. Adquisición de bens de equipo. 
- Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e fotografía. 
- Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da 
entidade beneficiaria. 
- Se o importe do equipo supera os 18.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse 
telematicamente unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico 
colexiado independente. 
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 cal a subvención foi concedida cun prazo 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. 
- Acta de recepción escaneada, e fotografía. 
- Declaración da aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria da 
subvención. 
 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA A MODALIDADE B: 
Ademais dos documentos sinalados nas subvencións de importe superior a 3.000 € 
da modalidade A , deberán achegar o seguinte:  
1. Adquisición de bens inmobles e execución de obras:  
- De conformidade co disposto no artigo 31.4 da Lei xeral de subvencións deberase 
achegar unha certificación do Rexistro da Propiedade na que conste que, en virtude 
da afección legal esixida no dito precepto, estendeuse unha nota marxinal sobre o 
predio que se describe detalladamente na cláusula primeira (deberá quedar 
identificada coa exacta localización territorial, lindeiros e referencia catastral), de 
xeito que deberá destinarse durante cinco anos á finalidade de (aquí deberá figurar o 
obxecto da subvención), contándose o dito prazo desde a data que conste na acta 
de recepción das obras. En caso de incumprimento desta obriga de destino, o dito 
inmoble quedará afecto ao pago do reintegro parcial ou total da subvención 
concedida, así coma ao dos xuros de mora que se teñan devengado desde a data de 
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pago da subvención, calquera que sexa o seu posuidor. 
2. Execución de obras, ademais: 
- Acta de comprobación do replanteo da obra asinada polo seu director e polo 
contratista. 
Despois do cobro da subvención, a entidade terá un prazo de dous meses para 
achegar a acreditación do pagamento a terceiros/as. O dito pagamento deberá 
facerse segundo o disposto na base 6.11. das bases reguladoras xerais. 

 
Base 10. Causas de reintegro 
 
Serán causas de reintegro da subvención, de conformidade co artigo 37 da Lei xeral de 
subvencións, Lei 38/2003, do 17 de novembro e coas Bases de execución do orzamento 
para 2016: 
 
1. Que non se inicie a actividade ou programa de posta en marcha de novos servizos ou 
prestacións. 
 
2. Que non se xustifique o pagamento a terceiros no prazo de dous meses dende o 
cobro da subvención, no caso da modalidade B.  
 
O reintegro realizarase de conformidade coa Resolución da Presidencia núm. 6007, do 
01/04/2011. 
 
Base 11. Transversalidade de xénero 
 
A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 
Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 
A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases do 
proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así como 
no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo algunha 
actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro do 
programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 
A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente.” 
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17.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO TITULARES 
DE MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN OU BIBLIOTECAS E AS 
FUNDACIÓNS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011486, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de museos, centros de 
interpretación ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o 
desenvolvemento de actividades culturais 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 sen fins de lucro titulares de museos, centros de interpretación 
ou bibliotecas e fundacións da provincia da Coruña para o desenvolvemento de 
actividades culturais 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 

FO200/2017:Subvencións a entidades sen fins de lucro titulares de 
museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da 
provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais 

durante o ano 2017 

0612/3341/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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, de 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. 
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De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta de 
Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases específicas do programa de subvencións a entidades sen fins de 
lucro titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas e fundacións da 
provincia da Coruña para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 
2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO TITULARES 
DE MUSEOS, CENTROS DE INTERPRETACIÓN OU BIBLIOTECAS E A 
FUNDACIÓNS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a entidades sen fins 

de lucro titulares de museos, centros de 

interpretación ou bibliotecas e a fundacións da 

provincia da Coruña para o desenvolvemento de 

actividades culturais durante o ano 2017 

Referencia: FO200/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3341/481 - Importe 500.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos: Mínimo 7.500 € máximo 37.500 € 

Importe da subvención que se ha 

conceder: 
Mínimo 1.500 €, máximo 30.000 € 

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

subvencionable 

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

 
Base 3. Finalidades e obxecto 
 
Finalidades e obxecto específicos do programa FO200/2017 
 
Con este novo programa de subvencións procúrase incidir na protección e posta en valor 
dos bens que integran os fondos patrimoniais das entidades beneficiarias, e na 
realización de actividades e iniciativas culturais orientadas á súa divulgación e 
coñecemento social.  
Este programa de subvencións oriéntase igualmente á vontade de favorecer e impulsar o 
desenvolvemento de liñas de traballo directamente relacionadas coa construción dunha 
sociedade máis culta, igualitaria, inclusiva, respectuosa coa diversidade e atenta á 
realidade social e cultural da que formamos parte.  
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3.1 Finalidades deste programa de subvencións:  
En base ao anterior, as finalidades deste programa, que serán tomadas en 
consideración na valoración dos proxectos, son as seguintes:  

 Impulsar a accesibilidade social, física e intelectual aos contidos culturais dos 
museos, centros de interpretación, bibliotecas e fundacións.  

 Apoiar a diversidade cultural e lingüística.  
 Promover a inclusión da perspectiva de xénero nas liñas de actuación.  
 Fomentar os proxectos de creación contemporánea en torno ao patrimonio 

cultural custodiado nos museos, centros de interpretación, bibliotecas e 
fundacións. 

 Desenvolver accións encamiñadas a situar aos museos, centros de 
interpretación, bibliotecas e fundacións como institucións relevantes na expansión 
do turismo cultural. 

 Potenciar proxectos de innovación que teñan como obxectivo achegar os 
museos, centros de interpretación, bibliotecas e fundacións á sociedade e facela 
partícipe do seu labor.  

 Favorecer actuacións de sensibilización en torno ao valor do patrimonio cultural e 
á función social dos museos, centros de interpretación, bibliotecas e fundacións. 

 Favorecer o desenvolvemento de iniciativas, proxectos e accións encamiñadas á 
divulgación social dos avances sociais na conquista de dereitos e na loita contra 
as discriminacións políticas, relixiosas, de xénero, culturais e lingüísticas, de 
opción sexual, de raza etc. 

 Apoiar proxectos que expoñan solucións e fórmulas que contribúan a mellorar a 
sustentabilidade dos museos, centros de interpretación, bibliotecas e fundacións. 

 Impulsar o coñecemento do patrimonio histórico-cultural dos concellos e 
comarcas de que fan parte.  

 Fomentar o coñecemento dos fitos e dos avances sociais relevantes na historia 
da cultura, a arte e o pensamento político e social en Galicia.  

 Contribuír á participación da sociedade civil nos museos, centros de 
interpretación, bibliotecas e fundacións, con especial atención ás mozas e mozos, 
terceira idade e colectivos con risco de exclusión social 

3.2 Serán obxecto deste programa de subvencións: 
 

 O desenvolvemento de iniciativas e proxectos orientados á investigación, estudo 
e divulgación de coñecemento relacionado co obxecto de atención da entidade, a 
través da elaboración e publicación de materiais (exposicións, vídeos, libros…) e á 
realización de actividades (xornadas, conferencias, actividades didácticas etc.), 
incluíndo gastos de persoal inherentes ao seu desenvolvemento.  
 Os traballos de documentación (rexistros, inventarios e catálogos de fondos) e 
conservación preventiva das coleccións (excluídos gastos de investimento), incluíndo 
gastos de persoal inherentes ao seu desenvolvemento.  
 O funcionamento e mantemento dos museos e coleccións museográficas.  
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  

3.3 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 conservación 
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623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas) 

625 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) 

654 Desprazamentos 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Base 4. Exclusións 
Exclusións específicas do programa FO200/2017 
 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das Bases reguladoras xerais, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes). Só serán 
subvencionables os gastos de persoal que se adscriban directamente á 
realización da actividade obxecto da subvención. Estes gastos deberán 
especificarse motivadamente no orzamento.  

 Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias.  
 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de servizos 

sociais e de turismo. 
Base 5. Entidades solicitantes 
Entidades privadas sen fins de lucro con sede na provincia da Coruña que sexan 
titulares de Museos ou Centros de Interpretación inscritos na Rede de Museos de Galicia 
ou de bibliotecas inscritas na Rede de Bibliotecas de Galicia. 
Fundacións públicas e privadas con sede na provincia da Coruña, depositarias de 
bens patrimoniais de interese cultural e/ou centradas no coñecemento, a divulgación e a 
análise da historia, a arte, a cultura e o pensamento social e político.  
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que opten 
por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa FO223: Programa 
de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de 
festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña durante o 
ano 2017. 
Base 6. Obrigas das entidades 
 
Obrigas específicas das entidades solicitantes do programa FO200/2017. 
A realización do programa de actividades para o que fose concedida a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de seguridade 
social que delas se deriven. 
 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 
 
 Os museos e centros de interpretación terán, en lugar visible e na súa páxina 
web, a imaxe corporativa da Deputación da Coruña, así como o horario e localización do 
resto de museos e centros de interpretación da provincia. 
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 A sinaléctica, soportes de difusión e contidos divulgativos da entidade e do seu 
espazo ou sede (web, redes sociais, folletos, cartelería, publicacións...) debe estar en 
lingua galega, sen que isto exclúa a posibilidade de que tamén estea noutras. 
 As publicacións, materiais e actividades que reciban o apoio desta liña de 
subvencións deberán ter como lingua vehicular a galega, sen que isto exclúa a 
posibilidade de que tamén se empreguen outras.  
Base 7. Solicitude 
 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO200/2017 
 
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 do programa FO200/2017 
 
 Dossier da entidade e memoria explicativa da actividade que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos, todos eles directamente valorados nos criterios de 
baremación desta convocatoria, que se recomenda usar como referencia:  
a. traxectoria da entidade e relación dos proxectos específicos realizados nos últimos 10 
anos 
b. datos do modelo de xestión da sede ou espazo físico visitable da entidade, en caso de 
existir 
c. descrición da actividade cultural realizada no ano anterior  
d. descrición do esforzo de difusión e impacto social realizado nas actividades e 
proxectos do ano anterior 
e. descrición da conectividade territorial e social do proxecto presentado 
f. descrición do proxecto que se vai realizar, da súa calidade, interese, solvencia e 
viabilidade 
 Orzamento estimado dos gastos derivados da realización da actividade, 

desagregado por conceptos. 
 Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento 

de gastos. 
 A declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 

obxecto. 
 Declaración do horario de apertura. 
 A declaración do emprego da lingua galega na realización do proxecto. 
 No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou 

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

Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa 200/2017 
 
 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 puntos; valorarase 
segundo a súa definición recollida no apartado 9.2.1 das Bases Xerais de tal xeito que a 
menor coeficiente, meirande puntuación obterá o solicitante. 



85 
 

 Traxectoria da entidade, persoa física ou xurídica dentro da actividade para a 
que se solicita a axuda: ata 10 puntos.  

ata 5 proxectos específicos realizados nos últimos 10 anos: 5 puntos. 
máis de 5 proxectos específicos realizados no últimos 10 anos: 7 puntos.  
máis de 8 proxecto específicos realizados nos últimos 10 anos: 10 puntos. 

 
∙ Xestión dos espazos visitables das entidades, ata 10 puntos.  
 

A entidade conta con sede ou espazo físíco visitable e aberto ao público, 5 
puntos.  
 
A sede ou espazo físico visitable da entidade abre:  
- máis de 20 horas/semana: 5 puntos. 
- entre 10 e 20 horas/semana: 2 puntos.  

 Valoración de actividades do ano anterior, ata 20 puntos. 
A entidade desenvolveu no ano anterior: 

- accións específicas de didáctica e difusión social: 2 puntos por acción, ata un máximo 
de 10 puntos. 
- publicacións, estudos ou materiais culturais en edición venal: 2 puntos por cada, ata un 
máximo de 10 puntos. 
• Esforzo de difusión e impacto social das actividades da entidade, a través da 
valoración do ano anterior, ata 10 puntos.  

 Dossier de prensa das actividades culturais do ano anterior: 2 puntos. 
 Existencia de páxina web e perfil en redes sociais actualizados, 2 puntos. 
 Existencia de páxina web e perfil en redes sociais actualizados e en lingua 

galega: 4 puntos. 
 Elaboración de soportes e materiais divulgativos das actividades do ano anterior:  

-en formato papel (folletos, programas e cartelería), 2 puntos. 
-en formato audiovisual (vídeos promocionais e outros equivalentes): 2 puntos. 

• Conectividade cultural e territorial do proxecto actual: ata 10 puntos; valorarase a 
amplitude de institucións e entidades implicadas no proxecto, a través do 
desenvolvemento directo de actividades ou colaboración no deseño e desenvolvemento 
dos contidos.  
 

2 entidades e/ou institucións da provincia implicadas no proxecto como co-
organizadoras ou colaboradoras: 3 puntos.  
máis de 2 entidades e/ou institucións da provincia implicadas no proxecto como co- 
organizadoras ou colaboradoras: 6 puntos. 
máis de 2 entidades e/ou institucións de fóra da provincia implicadas no proxecto 
como co- organizadoras ou colaboradoras: 10 puntos. 

 
• Calidade, detalle e interese do proxecto presentado, así como a súa adecuación ás 
finalidades definidas no obxecto da presente convocatoria: ata 30 puntos; valoraranse, 
no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 

A viabilidade, sustentabilidade e calidade técnica da proposta presentada. 
O interese cultural e impacto social da proposta.  

 
Soamente poderán recibir subvención aqueles proxectos que feita a suma total dos 
apartados anteriores obteñan unha puntuación igual ou superior a 50 puntos. 
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Base 9.- Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO200/2017 

 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como mínimo 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas, temporalización, ámbito 
territorial, cuantificación e perfil dos participantes, resultados obtidos e indicación 
do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención e en 
concreto das obrigas específicas establecidas na base 6. 

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

 
 
18.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011487, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades 
culturais 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 que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais 
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 

FO203/2017: Subvencións a entidades sen ánimo de lucro 
para realizar actividades culturais durante o ano 2017  

0612/3341/481 

 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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. 
 



87 
 

O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto 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 sen ánimo de 
lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 
 

Denominación: Programa de subvencións a entidades 

sen ánimo de lucro para realizar 

actividades culturais durante o ano 

2017 

Referencia: FO203/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3341/481 – Importe 1.100.000 

€ 
Este importe poderá ser obxecto de 

modificación orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos: Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 600 €, máximo 30.000 €  

Importe solicitado: Ata o 80 % do orzamento de gastos 

subvencionable,  

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

Base 3. Obxecto 
 
3.1 Obxecto específico do programa FO203/2017 
 
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de 
actividades culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos 
seguintes catro ámbitos: 
 

a. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades que teñan o 
seu carácter cultural debidamente acreditado no seus estatutos).  
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Apoiarase o desenvolvemento de actividades culturais vinculadas á creación, 
investigación, formación e difusión cultural e á dinamización sociocultural do 
territorio.  
 

b. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, asociacións 
xuvenís, asociacións de mulleres rurais…). 
 
Apoiarase unicamente o desenvolvemento de actividades e proxectos culturais 
orientados á dinamización sociocomunitaria e á vertebración e cohesión social.  
 

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

 
Apoiarase unicamente o desenvolvemento de actividades e proxectos culturais 
orientados ao fomento dos contidos educativos e ao desenvolvemento persoal do 
alumnado dos centros educativos públicos da provincia.  
 

d. Entidades de natureza social e asistencial (entidades que realizan o seu labor 
de xeito prioritario no campo dos servizos sociais) 
 

Apoiarase unicamente o desenvolvemento de proxectos e actividades culturais 
orientados á información e sensibilización social sobre o campo de traballo das entidades 
peticionarias e ao traballo cos seus destinatarios directos a través de contidos artísticos e 
culturais.  
 
Apoiaranse as programacións anuais ou proxectos e actividades específicas de carácter 
cultural a desenvolver no ano 2017. Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de 
carácter corrente, en ningún caso bens inventariables.  
 
A realización do programa de actividades para o que fose concedida a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de seguridade 
social que delas se deriven. 
 
Con ánimo de clarificar o obxecto da convocatoria, indicamos a modo de exemplo unha 
relación de actividades susceptíbeis de contaren con apoio económico dentro desta 
convocatoria:  
 

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

 As programacións artísticas: ciclos, certames, xornadas, concertos, 
presentacións… 

 O desenvolvemento de traballos e actividades culturais de investigación, 
formación, análise ou debate: seminarios, cursos, congresos, simposios, 
xornadas formativas, publicacións, mesas debate, conferencias, charlas…  

 Os proxectos socioculturais e as actividades culturais de apoio ao 
desenvolvemento persoal dos veciños e veciñas. 

 As actividades de recuperación da historia e a memoria local.  
 O apoio e fomento da creatividade artística das persoas e colectivos. 
 As actividades de posta en valor e difusión do patrimonio cultural material e 

inmaterial e de dinamización do territorio: publicacións, guías, roteiros 
patrimoniais, contidos audiovisuais…  
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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 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 específicas do programa FO203/2017 
 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 
 

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

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

 As actividades formativas non vinculadas directamente a contidos artísticos 
(mecanografía, informática, manualidades, patchwork, cociña…).  

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



90 
 

 Os festivais musicais, audiovisuais e de artes escénicas que son obxecto 
específico do programa FO223. 

 As actuacións artísticas solicitadas dentro da Rede Cultural. 
 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 orzamento. 

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

 Os gastos financeiros. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
Requisitos específicos do programa FO203/2017 
 

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

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

Base 6. Obrigas das entidades 
 

 As entidades solicitantes procederán á inclusión do logotipo da Deputación nos 
soportes de difusión das actividades subvencionadas facendo constar ao seu 
carón o texto: “Actividade subvencionada pola Deputación da Coruña” 

 As entidades solicitantes deberán ter a súa páxina web oficial e o conxunto de 
soportes informativos e de difusión das súas actividades en lingua galega, sen 
que iso exclúa a posibilidade de utilizaren tamén outras linguas. Non se 
subvencionarán solicitudes que exclúan a lingua galega como lingua de uso 
vehicular dos soportes divulgativos das actividades (web, redes sociais, 
cartelaría, folletos e equivalentes).  

 O incumprimento destes requisitos levará parella a perda da subvención.  
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO203/2017 
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 do programa FO203/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 
1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da proposta de 
actividade para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte información: 

 Traxectoria da entidade (ano de fundación, anos de funcionamento) 
 Descrición das características da entidade 
 Descrición da labor de colaboración con outras entidades sociais e culturais, caso 

de existir. 
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 Descrición das liñas de traballo da entidade e relación dos grupos de traballo 
internos existentes en cada ámbito de acción.  

 Indicación da páxina web e redes sociais para a difusión das actividades da 
asociación.  

2.- Memoria explicativa da actividade para a que solicita a subvención, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos:  

 Actividades a desenvolver. 
 Obxectivos que se perseguen con elas. 
 Colectivos e persoas destinatarias. 
 Calendario das actividades.  
 Estratexias de difusión pública e creación de públicos. 

 
3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición 
no rexistro público correspondente. 
4.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización do investimento, 
desagregado por conceptos. 
5.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento de 
gastos. 
6.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 

 
7.- Certificación do número de persoas asociadas 

8.- Declaración da disposición gratuíta do seu local a outras entidades. 
9.- Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto. 
 
10.- Acreditación da propiedade ou alugueiro de local, caso de existir.  

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 FO203/2017 
 

 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 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.  
  

 Vertebración, aproveitamento social e cooperación sociocultural: ata 15 
puntos.  
 A entidade conta con local en propiedade ou en alugueiro, 2 puntos.  
 A entidade pon o seu local a disposición doutras entidades de forma gratuíta, 

3 puntos. 
 O proxecto ou actividades van ser desenvolvidas en colaboración con outra 

entidade a maiores da que presenta a proposta: 5 puntos 
 O proxecto ou actividades van ser desenvolvidas conxuntamente por dúas 

(ou máis) entidades a maiores da que presenta a proposta: 10 puntos.  
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 Natureza cultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo da 
entidade: ata 30 puntos.  

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo das artes 
escénicas ou musicais (grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), ata 5 puntos. 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da lectura, o 
libro e a edición, (club de lectura, grupo de aprendizaxe de escritura…), 
ata 5 puntos.  

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da imaxe, as 
artes plásticas e o audiovisual (espazo e programación expositiva, grupo 
de creación audiovisual, artístico e/ou fotográfico…) ata 5 puntos.  

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do patrimonio 
material e/ou inmaterial (grupo de investigación e divulgación patrimonial e 
equivalentes), ata 5 puntos. 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do pensamento, 
a historia e o debate social (grupo de recuperación da memoria local e 
equivalentes, ata 5 puntos).  

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

 Interese da proposta presentada: ata 30 puntos. 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 A calidade e a solvencia técnica da proposta, ata10 puntos. 
 O interese cultural da proposta, ata10 puntos. 
 O impacto sociocultural e estratexias de creación de públicos previstas na 

proposta, ata 10 puntos.  
  

Base 9. Xustificación e pagamento 
9.3 Documentación específica do programa FO203/2017 

 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.”  

 
19.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011488, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades 
culturais 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 que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais 
durante o ano 2017 
 
Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases Reguladoras Xerais das 
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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 

FO204/2017- Subvencións a entidades sen ánimo de lucro 

para realizar investimentos culturais durante o ano 2017  
0612/3339/781 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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, de 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 sen ánimo de 
lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
REALIZAR INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións a entidades sen 

ánimo de lucro para realizar investimentos 

culturais durante o ano 2017 

Referencia: FO204/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3339/781 – Importe 400.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de 

modificación orzamentaria. 
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Importe do orzamento de gastos: Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se ha 

conceder: 
Mínimo 600 €, máximo 30.000 €  

Importe solicitado: Ata o 80 % do orzamento de gastos 

subvencionable. 

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

 
Base 3. Obxecto 
 
3.1 Obxecto específico do programa FO204/2017 
 
As axudas económicas obxecto deste programa destinaranse á realización de 
investimentos culturais por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos 
seguintes catro ámbitos: 
 

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

 
b. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, asociacións 

xuvenís, asociacións de mulleres rurais…). 
 

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

d. Entidades de natureza social e asistencial (entidades que realizan o seu labor 
de xeito prioritario no campo dos servizos sociais) 

 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

211 Construcións 
 

213 Maquinaria 
 

214 Útiles 

216 Mobiliario 
 

217 Equipos para proceso de información 
 

219 Outro inmobilizado material 
 

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. 
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Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas do programa FO204/2017 
 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 

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

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

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO204/2017 
 

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

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

Base 6. Obrigas das entidades 
 
Obrigas específicas das entidades beneficiarias do programa FO204/2017 
 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
beneficiarias de subvención neste programa terán as seguintes: 
 

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

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

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

 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO204/2017 
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 específica do programa FO204/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 
1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da proposta de 
investimento para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte información: 

 Traxectoria da entidade (ano de fundación, anos de funcionamento) 
 Descrición das características da entidade. 
 Descrición da labor de colaboración con outras entidades sociais e culturais, caso 

de existir. 
 Descrición das liñas de traballo da entidade e relación dos grupos de traballo 

internos existentes en cada ámbito de acción.  
 Indicación da páxina web e redes sociais para a difusión das actividades da 

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

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

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

3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición no 
rexistro público correspondente. 
4.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización do investimento, 
desagregado por conceptos. 
5.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80% do orzamento de 
gastos. 
6.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 
 
7.- Certificación do número de persoas asociadas 
8.- Declaración da disposición gratuíta do seu local a outras entidades. 
9.- Declaración da utilización da lingua galega na realización do proxecto. 
 
10.- Acreditación da propiedade ou alugueiro de local, caso de existir.  
11.- 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. 
 
12.- 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. 
13.- 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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14.- 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. 
15.- 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. 
16.- 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. 
 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO204/2017 
 

 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 10 puntos. 
 Traxectoria e base social da entidade, 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.  

 Vertebración, aproveitamento social e cooperación sociocultural: 15 puntos.  
 A entidade conta con local en propiedade ou en alugueiro, 2 puntos. 
 A entidade pon o seu local a disposición doutras entidades de forma 

gratuíta, 3 puntos.  
 A entidade desenvolve proxectos e actividades en colaboración con outras 

entidades a maiores da que presenta a proposta: ata 5 puntos. 
 O investimento realizado beneficiará a máis entidades diferentes da 

peticionaria: 3 puntos. 
 O investimento realizado beneficiará a veciños e veciñas de diferentes 

concellos: 2 puntos.  
 

 Natureza cultural, diversificación e estabilidade das liñas de traballo da 
entidade: 30 puntos.  

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo das artes 
escénicas ou musicais (grupo de teatro, grupo coral, formación 
musical…), ata 5 puntos. 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da lectura, o 
libro e a edición, (club de lectura, grupo de aprendizaxe de escritura…), 
ata 5 puntos. 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo da imaxe, as 
artes plásticas e o audiovisual (espazo e programación expositiva, grupo 
de creación audiovisual, artístico e/ou fotográfico…), ata 5 puntos. 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do patrimonio 
material e/ou inmaterial (grupo de investigación e divulgación patrimonial e 
equivalentes), ata 5 puntos. 



98 
 

 A entidade conta con grupo estábel de persoas no campo do pensamento, 
a historia e o debate social (grupo de recuperación da memoria local e 
equivalentes, ata 5 puntos) 

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

 
 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 valoración do impacto e do número de persoas beneficiarias -directa e 

indirectamente- do investimento presentado.  
Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO204/2017 
 
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:  
 

 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. 

 
 Factura dixital ou escaneada. 

 
Subvencións de 3.000 € ou máis 
 
Presentarase a seguinte documentación:  
 

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

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

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

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

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

 Execución de obras: 
 Certificación escaneada de obra subscrita por técnico colexiado 

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

beneficiaria da subvención.” 
 
20.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O 
APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE 
ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O ANO 2017. 
 
Visto o expediente 2016000011491, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao 
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia 
da Coruña, 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 sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de 
festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, 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 

FO223/2017: Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o 
apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de 
artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017  

0612/3343/481 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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, de 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 sen ánimo de 
lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes 
escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O 
APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS, MUSICAIS E DE 
ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O ANO 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de 

lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais 

audiovisuais, musicais e de artes escénicas na 

provincia da Coruña, durante o ano 2017 

Referencia: FO223/2017 

Aplicación orzamentaria: 0612/3343/481 – Importe 400.000 € 
Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 

Importe do orzamento de 

gastos solicitado: 
Mínimo 7.500 € 

Importe da subvención que se 

ha conceder: 
Mínimo 1.500 €, máximo 80.000 €  

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

Coeficiente de financiamento: Ata o 0,7000 

 
Base 3. Obxecto 
3.1 Obxecto específico do programa FO223/2017 
 
Para os efectos deste programa, entenderanse por festivais aqueles eventos culturais 
con identificación e marca propia e recoñecible, programación diversa que aglutine 
diferentes propostas artísticas, organizado periodicamente, con data de celebración 
consolidada e orientada á consecución de públicos amplos ao redor dunha proposta de 
contidos coherente e definida.  
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A modo de exemplo, entendemos como festivais formatos como o Festival de Ortigueira 
(música), o Festival Internacional Outono de Teatro (artes escénicas) ou o festival 
Curtocircuíto (audiovisual).  
Este programa diríxese a aqueles festivais audiovisuais, musicais, escénicos que se 
celebren na provincia da Coruña.  
 
O festival ten que cumprir, como mínimo, para poder optar á subvención, os requisitos 
seguintes:  
 

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

 
 No caso dos festivais de música e/ou artes escénicas, a programación contará, 

cando menos, cun 30 % do total das actuacións profesionais artísticas a cargo de 
bandas e/ou compañías galegas. 

 
 No caso de festivais de artes escénicas, o 50 % dos espectáculos que utilicen a 

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

oral deberán ser en lingua galega.  
 

 Toda a sinaléctica, soportes de difusión e contidos divulgativos do festival (web, 
redes sociais, folletos, cartelería, publicacións...) deberán realizarse en lingua 
galega, sen que iso exclúa a posibilidade de incluíren tamén outras linguas.  

 
O incumprimento dalgún destes requisitos levará parella a perda da subvención 
concedida.  
 
Cada festival deberá presentar unha solicitude. 
 
Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  
 
A realización do festival será de exclusiva responsabilidade das entidades, 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 non inventariable) 
 

621 Arrendamentos e canons 

622 Reparacións e conservacións 

623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas)  
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 

654 Desprazamentos 
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* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Base 4. Exclusións 
Exclusións específicas do programa FO223/2017 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 
 
 Os festivais, mostras e encontros de música coral, bandas de música popular e 
bandas de música e baile tradicional galego. 
 
 As actuacións de agrupacións artísticas incluídas na Rede Cultural da 
Deputación. 
 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes). 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 orzamento. 
 Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, salvo que estean 
vinculados directamente á realización do festival. Estes gastos deberán especificarse 
motivadamente no orzamento.  
 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de servizos 
sociais e de turismo. 
 
Base 5. Entidades solicitantes 
Requisitos específicos do programa FO223/2017 
 
Poderán acceder a estas axudas entidades sen fin de lucro domiciliadas en Galicia 
sempre que desenvolvan o evento para o que se solicita subvención dentro do territorio 
da provincia da Coruña.  
 
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que opten 
por este programa poderán tamén solicitar subvención nos seguintes programas: 
 
FO200: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro titulares de museos, 
centros de interpretación ou bibliotecas e a fundacións da provincia da Coruña para o 
desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017para o apoio ao 
desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia 
da Coruña durante o ano 2017. 
 
FO203: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar 
actividades culturais durante o ano 2017. 
 
FO204: Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar 
investimentos culturais durante o ano 2017 
 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO223/2017 
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 específica do programa FO223/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 

 Ficha do proxecto. 
 

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

 
 Memoria completa e detallada do proxecto para o cal se solicita a subvención, na 

que se indicará o cumprimento dos requisitos da Base 3.1 e todos os aspectos 
que se valorarán segundo o establecido na base 8. 

 
 Orzamento completo e detallado do investimento subvencionable, no cal figuren 

todos os gastos subvencionables e a previsión de ingresos. A memoria incluirá o 
orzamento desagregado, con e sen IVE. 

 
 Importe da subvención solicitada, que poderá acadar o 70 % do orzamento de 

gastos, sendo o límite máximo de 80.000 € 
 Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo 

obxecto. 
 

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

 
 Dossier de prensa da edición dos dous últimos festivais inmediatamente 

anteriores á edición que se presenta á subvención. 
 
Poderase requirir ás entidades solicitantes para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
Base 8. Resolución 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO223/2017 

A. FESTIVAIS AUDIOVISUAIS 
A1. Valoración da edición anterior: ata 40 puntos.  
Presenza de obras cinematográficas de fóra de Galicia na edición anterior: ata 5 puntos. 
 

 1 punto por cada obra do ámbito estatal ou europeo exhibida no festival (agás 
galegas).  

 2 puntos por cada obra doutros continentes exhibida no festival.  
 
Actividades complementarias: ata 10 puntos. 
 

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

 Dossier de prensa da edición anterior: 2 puntos 
 Existencia de páxina web e perfís de redes sociais na edición anterior: 3 puntos 
 Publicación de catálogo físico na edición anterior: 2 puntos.  
 Elaboración de soportes divulgativos en formato audiovisual na edición anterior: 3 

puntos. 
 
Esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos.  

 Desenvolveu venda de entradas, 3 puntos. 
 Produciu e desenvolveu venda de material propio (camisolas, carteis, 

merchandising..), 2 puntos. 
Impacto sociolaboral do festival da edición anterior, ata 10 puntos. 
 

 O festival contratou equipa/persoal de produción, 3 puntos 
 O festival contratou equipa/persoal de prensa e comunicación, 3 puntos 
 O festival contratou outros servizos externos, a maiores dos anteriores, para o 

seu desenvolvemento, 4 puntos.  
 

A2. Valoración da edición para a que se solicita axuda: ata 30 puntos.  
 
Apoio ao sector audiovisual galego: ata 10 puntos; valorarase o número de producións 
que teñan a súa V.O. en galego. 
 

 Mínimo de tres: 4 puntos. 
 1 punto por cada unha a maiores ata un máximo de 10 puntos. 

Produción textual: ata 5 puntos. 
 

 Produción de filmes ou libros, en formato dixital ou tradicional: 2 puntos por título. 
 
Programas de cooperación con outros eventos a nivel estatal e internacional: ata 5 
puntos 
 

 1 punto por cada evento colaborador cun máximo de 5 puntos. 
 
Viabilidade económica do proxecto: ata 10 puntos; valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto: 
 

 70 % do orzamento: 5 puntos. 
 entre o 50 % e o 69,99 % do orzamento: 7 puntos. 
 menos do 50 % do orzamento: 10 puntos. 
 menos do 40% do orzamento: 15 puntos 

A3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2017 (ata 30 
puntos).  
 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 

 Calidade da programación da edición anterior: ata 10 puntos asignados tendo en 
conta: a temática, a especialización e diferenciación con respecto a outros 
certames, a incidencia dentro do panorama audiovisual autonómico e estatal e o 
número de obras en primeira presentación oficial con respecto a Galicia e a 
España. 
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 Calidade da programación proposta para 2017: ata 15 puntos asignados segundo 
o interese do proxecto en relación coa temática e coa especialización e 
diferenciación con outros certames audiovisuais do panorama galego e estatal.  

 
 Plan de comunicación do evento en 2017: ata 5 puntos; valoraranse a estratexia, 

a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo dedicado á 
execución do plan.  

 
Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo de 25 
puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 puntos 
corresponderán ao apartado B.3.  
 

B. FESTIVAIS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 
 
B1. Valoración da edición anterior (ata 40 puntos)  
 
Orzamento do festival na edición anterior: ata 5 puntos. 
 

 menos de 15.000 euros, 2 puntos 
 entre 15.000 e 20.000 euros, 3 puntos 
 máis de 20.000 euros, 5 puntos 

 
Actividades complementarias: ata 10 puntos. 
 

 2 puntos por cada actividade formativa, educativa e profesional (encontros 
profesionais, conferencias...) da edición anterior.  

 
Esforzo de difusión e impacto social do festival na edición anterior: ata 10 puntos. 
 

 Dossier de prensa da edición anterior: 2 puntos 
 Existencia de páxina web e perfís de redes sociais na edición anterior: 3 puntos 
 Publicación de catálogo físico na edición anterior: 2 puntos.  
 Elaboración de soportes divulgativos en formato audiovisual na edición anterior: 3 

puntos. 
Esforzo de autofinanciamento: ata 5 puntos.  

 Desenvolve venda de entradas, 3 puntos. 
 Produce e desenvolve venda de material propio (camisolas, carteis, 

merchandising..), 2 puntos. 
 
Impacto sociolaboral do festival da edición anterior, ata 10 puntos. 
 

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

desenvolvemento, 4 puntos.  
 
B2. Valoración da edición para a que se solicita axuda (ata 30 puntos)  
 
Cooperación e impacto territorial e sociocultural, ata 10 puntos.  
 

 O festival colabora nalgunha das súas seccións con entidades sen ánimo de lucro 
de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
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medioambiental, de promoción da lingua galega, en favor da igualdade de 
xénero, etc): 1 punto por entidade, ata un total de 10 puntos.  

 
Apoio á creación e produción de novos contidos: ata 5 puntos. 
 

 O festival desenvolve accións de apoio á produción escénica, musical ou de 
contidos artísticos (libro, dvd, cd) en formato dixital ou tradicional: 2 puntos por 
título. 

 
Viabilidade económica do proxecto: ata 15 puntos; valorarase a porcentaxe de 
subvención solicitada con respecto ao orzamento global (con IVE) do proxecto: 

 70 %, 3 puntos.  
 Entre o 60 e 69, 99%, 6 puntos.  
 Entre o 50% e o 60 % do orzamento: 9 puntos. 
 Menos do 50%, 12 puntos. 
 Menos do 40%, 15 puntos. 

 
B3. Valoración da calidade e interese do festival e da proposta para 2017 ( ata 30 
puntos) 
 
Valoraranse, no informe técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
 

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

 
 Calidade da programación proposta para 2017: ata 15 puntos asignados segundo 

o interese do proxecto en relación coa temática e coa especialización e 
diferenciación con outros festivais do panorama galego e estatal.  

 
 Plan de comunicación do evento en 2017: ata 5 puntos; valoraranse a estratexia, 

a amplitude de medios ao que vai dirixido e o período de tempo dedicado á 
execución do plan.  

 
Quedarán excluídos das subvencións aqueles festivais que non acaden un mínimo de 25 
puntos no conxunto dos tres apartados de valoración, dos que, polo menos, 10 puntos 
corresponderán ao apartado B.3.  
 
Base 9. Xustificación e pagamento 
9.3 Documentación específica do programa FO223/2017 
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 para o ano 2017, deberán 
achegar a seguinte documentación: 
 
9.3.1 Subvencións por importe inferior a 60.000,00€ 
 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como mínimo os 
seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do cumprimento dos 
requisitos da Base 3.1 e todos os aspectos que se valorarán segundo o establecido na 
base 8, temporalización, ámbito territorial, cuantificación e perfil das persoas 
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participantes, repercusión en medios de comunicación e redes sociais, e resultados 
obtidos. 
 Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua galega 
nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 
9.3.2 Subvencións por importe de 60.000,00 € ou superior 
 Memoria das actividades desenvolvidas na anualidade, que conterá como mínimo 
os seguintes aspectos: actividades desenvoltas con indicación do cumprimento dos 
requisitos da Base 3.1 e todos os aspectos que se valorarán segundo o establecido na 
base 8., temporalización, ámbito territorial, cuantificación e perfil das persoas 
participantes, repercusión en medios de comunicación e redes sociais, e resultados 
obtidos. 
 Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación e do emprego da lingua 
galega nos soportes de difusión das actividades subvencionadas. 
 Facturas ou documentos equivalentes incluídos na relación clasificada de gastos.” 

 
21.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE SE 
AVOCA A MODIFICACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A 
CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO EN 
XESTIÓN CULTURAL E/OU ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, ANO 2017. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
3959, do 07.02.2017, pola que se dispón avocar a modificación das bases do Programa 
de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico en xestión 
cultural e/ou animación sociocultural, ano 2017 e modificar as ditas bases.” 
 
22.-APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO PLUS ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E 
DA LIQUIDACIÓN ADICIONAL DO EXERCICIO 2015 A DON ABELARDO LORENZO 
LOJO POR REALIZAR A FUNCIÓN DE XEFE TERRITORIAL DA ZONA 4 DO 
SERVIZO DE RECADACIÓN NO ANO 2015. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Vista a reclamación presentada por D. ABELARDO LORENZO LOJO de aboamento de 
diferenzas da liquidación do plus de recadación por ter realizado tarefas de  recadador 
da Zona 4 do Servizo de Recadación provincial e da liquidación adicional os recadadores 
do exercicio 2015 e tendo en conta: 
 

1) Por Resolución da Presidencia nº 2015/554 do 21/01/2015 resolveuse que varios 
traballadores do Servizo de Recadación pasen a desempeñar, temporalmente, as 
función de postos de superior categoría con efectos desde o día 1/02/2015, e 
concretamente D. ABELARDO LORENZO LOJO pase a desempeñar as funcións 
do posto de xefe territorial da Zona 4 aboándose ao interesado dende a citada 
data  as diferenzas de retribucións complementarias entre o  posto de que é 
titular (oficial maior) e o que está a desempeñar (xefe territorial de Zona) así 
como o correspondente complemento de produtividade 

2) Por acordo da Xunta de Goberno do  14/10/2016  aprobouse o aboamento da 
cantidade de 9.150,68 euros a D. ABELARDO LORENZO LOJO en concepto de 
liquidación do plus especial de produtividade do ano 2015 por realizar as citadas 
función de xefe territorial e superar o 60% da porcentaxe de xestión executiva no 
citado exercicio de conformidade co sinalado no acordo plenario do 23/11/2012 
no seu punto 8 relativo a modificación do convenio colectivo do persoal laboral. 
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3) Na Zona 4 o titular do posto de recadador D. BERNARDO RODRIGUEZ 

CASILLAS xubilouse o día 3 de xaneiro do 2015 e segundo manifesta a 
vicetesoureira no seu informe do 5/12/2016 o citado traballador desempeñou “de 
facto” as funcións de recadador dende esa data. 
 

4) En consecuencia, proponse que a Xunta de Goberno adopte o seguinte acordo: 
 

Estimar a reclamación presentada por D. ABELARDO LORENZO LOJO de 
aboamento de diferenzas da liquidación do plus de recadación por ter realizado tarefas 
de  recadador da Zona 4 do Servizo de Recadación provincial e da liquidación adicional 
os recadadores do exercicio 2015 dende o día 4/01 ao 31/01/2015 conforme se detalla: 

 
-diferenzas plus de produtividade: 389,04 € (0710/929/150.01) 
-diferenzas liquidación adicional 2015: 767,12 € (0710/929/150.01) 

 
A citadas cantidades aboaranse con cargo á aplicación sinalada do vixente orzamento e 
a través da nómina.” 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Por proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno, tras a declaración por unanimidade 
da urxencia, acorda incluír fóra da orde do día os seguintes asuntos: 

23.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 
PARA A LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DIRIXIDO A CONCELLOS DA 
PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O EXERCICIO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 

“Vistos os informes do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro, sobre a proposta de 
aprobación das Bases específicas do “Programa de subvencións para a limpeza de 
praias marítimas, dirixido aos concellos da Provincia da Coruña, durante o exercicio 
2017”, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 

1º.- Aprobar as bases específicas do “Programa de subvencións para a limpeza de 
praias marítimas, dirixido aos concellos da Provincia da Coruña, durante o exercicio 
2017” cuxo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DIRIXIDO A 
CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O EXERCICIO 2017 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS XERAIS DAS 
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION, PUBLICADAS NO BOP NÚM. 247, 
DE 30.12.2016 

Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións para a limpeza de 
praias marítimas, dirixido aos concellos da 
provincia da Coruña, durante o exercicio 2017 

Referencia: MA100/2017 
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Aplicación orzamentaria: 0520/17222/46201 

Importe total do crédito consignado: 900.000,00 € 

Importe máximo da subvención a conceder: 33.840,00 € 

Importe mínimo da subvención a conceder: 6.768,00 € 

Coeficiente de financiamento:  1 

Base 3.- Obxecto 

 Obxecto específico do programa 

A finalidade deste programa é apoiar aos concellos da provincia no sostemento dos gastos da 
contratación dirixidos á limpeza de súas praias marítimas durante a tempada de verán por un 
prazo máximo de 3 meses comprendidos entre o 1 de maio e o 31 de outubro do 2017, 
considerándose gastos subvencionables os seguintes: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE (*) 
640 Soldos e salarios 
642 Seguridade Social a cargo da entidade 
649 Outros gastos sociais 
621 Alugueiros e canons 
622 Reparacións e conservación 
623 Contratacións externas 
628 Subministracións 

(*).- Orden HAP/1782/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo simplificado de contabilidade 
local e se modifica a Instrución do modelo básico de contabilidade local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de 
novembro, e Orden HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de 
contabilidade local 

 

Base 4.- Exclusións 

Exclusións do programa 

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

Os gastos que non se correspondan coa contratación do persoal, así como da adquisición do 
material funxible necesario para a súa dedicación á limpeza das praias marítimas (vestiario, 
combustible, etc.), ou, se fora o caso, os da externalización da prestación do servizo. 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos do programa 

- Concellos da provincia da Coruña que posúan praias marítimas 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Prazo de presentación de solicitudes 

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 do programa  

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

Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante do concello, que conterá os seguintes 
aspectos: breve descrición do servizo a prestar, forma de prestación (por medios propios ou 
externalizando a prestación do servizo), período de prestación (máximo 3 meses entre maio e 
outubro) e praias nas que se realizará. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios de baremación do programa  
 

Os criterios de baremación consisten na valoración da superficie total das praias existentes no 
termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e 
Mariño (www.mma.es), e a poboación oficial do concello, segundo os datos do Instituto Nacional 
de Estatística (www.ine.es), de acordo coa seguinte táboa: 

SUPERFICIE (ata 70 puntos) POBOACIÓN (ata 30 puntos) 

Desde Ata Puntos Desde Ata Puntos 

0 5.000 30 0 3.000 23 

5.001 10.000 35 3.001 5.000 24 

10.001 25.000 40 5.001 10.000 25 

25.001 50.000 45 10.001 15.000 26 

50.001 100.000 50 15.001 20.000 27 

100.001 200.000 55 20.001 25.000 28 

200.001 300.000 60 25.001 30.000 29 

300.001 400.000 65 Máis de 30.000 30 

Máis de 400.000 70     

Os puntos obtidos polos pontenciais beneficiarios se corresponderán cunha porcentaxe sobre a 
achega solicitada, nunha escala que vai dende unha puntuación mínima de 53 puntos, á que lle 
correspondería un 53 %, incrementando un punto porcentual por cada novo punto acadado, ata 
chegar á puntuación máxima de 100 puntos, á que se lle asignaría un 100 %. 

Os posibles remanentes ou excesos de financiamento sobre a consignación prevista para este 
programa corrixiranse aumentando ou diminuíndo proporcionalmente os importes inicialmente 
asignados. 

http://www.mma.es/
http://www.ine.es/
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Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.1.- Prazo de xustificación 

O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas 
bases reguladoras publicadas en BOP 247, de 30.12.2016. 

9.3.- Documentación xustificativa 

Documentación específica do programa 

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases xerais dos programas 
de subvencións a concellos, estes deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

Memoria xustificativa da actividade, asinada pola alcaldía/concellería autorizada, que conterá os 
seguintes aspectos: breve descrición da actividade realizada, da forma en que se prestou o servizo 
(por medios propios ou externalizando a prestación do servizo), período e praias no que se realizou 
(máximo 3 meses entre maio e outubro), e resultados obtidos. 

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

24.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 
A CORAIS POLFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA POPULARES, ENTIDADES DE 
MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E FORMACIÓNS MUSICAIS DE GRANDE 
FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011489, relativo á aprobación das Bases específicas do 
programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades 
de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da 
provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais 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 dirixidas a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de 
música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia 
da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 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 

FO213/2017- Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de 
música populares, entidades de música e baile tradicional galego e 
formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o 
desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017 

0612/3343/481 
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O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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, de 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 corais polifónicas, bandas 
de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións 
musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de 
actividades culturais durante o ano 2017 
 
PROGRAMA DE Subvencións a Corais Polifónicas, Bandas de Música Populares, 
Entidades de Música e Baile Tradicional Galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais 
durante o ano 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de 

música populares, entidades de música e baile tradicional 
galego e formacións musicais de grande formato da 
provincia da Coruña, para o desenvolvemento de 
actividades culturais durante o ano 2017 

Referencia: FO213/2017 

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

Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 

Importe do orzamento de 

gastos: 
Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que se 
ha conceder: 

Mínimo 600 €, máximo 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  
 
Obxecto específico do programa FO213/2017 
3.1 Serán obxecto deste programa de subvencións: 

 Actividades formativas.  
 Actividades de documentación, investigación, recuperación e posta en valor da 

nosa cultura popular e tradicional, en formato físico e/ou virtual.  
 Produción de espectáculos, exposicións, libros, discos ou outro tipo de materiais 

directamente relacionados coa cultura popular e tradicional galega obxecto desta 
liña específica: bandas de música populares, música coral, música e baile 
tradicional. 

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

Unicamente serán obxecto de axuda os gastos de carácter corrente, en ningún caso 
bens inventariables.  
A realización do programa de actividades para o que fose concedida a subvención será 
de exclusiva responsabilidade da entidade, así como as obrigas fiscais e de seguridade 
social que delas se deriven. 
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 conservación 
623 Servizos de profesionais independentes (Contratacións externas)  
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) 
654 Desprazamentos 

* Resolución do 26/03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos. 
 
Base 4. Exclusións 
 
Exclusións específicas do programa FO213/2017 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras xerais, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 

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

 Os gastos de carácter xeral da entidade (persoal e gastos correntes). Só serán 
subvencionables os gastos de persoal 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 orzamento.  

 Os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, salvo que estean 
vinculados directamente á realización de festivais, mostras e encontros. Estes 
gastos deberán especificarse motivadamente no orzamento.  
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 Os gastos financeiros. 
 As actividades deportivas e de tempo libre, de promoción económica, de servizos 

sociais e de turismo. 
Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO213/2017 
 
Esta liña de subvencións canaliza o apoio económico da Deputación da Coruña para o 
desenvolvemento de actividades e proxectos das entidades sen fins de lucro, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña, que na nosa provincia dinamizan o campo da 
cultura popular e tradicional (corais, bandas de música, grupos de baile e/ou música 
tradicional), así como das formacións musicais de grande formato (orquestras sinfónicas 
e de cámara).  
 
No caso das formacións musicais de grande formato, estas deben ter máis de 30 
integrantes e actividade continuada nos cinco anos anteriores ao da solicitude da 
subvención. 
 
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que opten 
por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa FO214: Programa 
de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e 
baile tradicional galego e formacións musicais e grande formato da provincia da Coruña, 
para a realización de investimentos culturais durante o ano 2017. 
 
Base 6. Obrigas das entidades 
 
Obrigas específicas das entidades solicitantes do programa FO213/2017. 
 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
solicitantes de subvención neste programa terán as seguintes: 

 Incluír o logotipo da Deputación nos soportes de difusión das actividades 
subvencionadas facendo constar ao seu carón o texto: “Actividade 
subvencionada pola Deputación da Coruña” 

 Ter a súa páxina web oficial e o conxunto de soportes informativos e de difusión 
das súas actividades en lingua galega, sen que iso exclúa a posibilidade de 
utilizaren tamén outras linguas. Non se subvencionarán solicitudes que exclúan a 
lingua galega como lingua de uso vehicular dos soportes divulgativos das 
actividades (web, redes sociais, cartelaría, folletos e equivalentes).  

 As entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir ás actividades 
formativas que no campo da xestión e as políticas culturais organice durante o 
exercicio 2017 a área de Cultura da Deputación da Coruña.  

  
O incumprimento destas obrigas levará parella a perda da subvención.  
 
Base 7. Solicitude 
 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO213/2017 
 
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 específica do programa FO213/2017 
 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
 
1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da proposta de 
actividades para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte información: 

* Traxectoria da entidade: ano de fundación, anos de funcionamento. 
* Formación musical: explicación das actividades formativas e certificación do 
número de alumnos e alumnas participantes.  
* Creación e interpretación artística: explicación das formacións artísticas 
dependentes da entidade e certificación do número de integrantes. 

* Certificación do número de persoas asociadas á entidade. 
 

2.- Memoria explicativa da actividade para a que solicita a subvención, que conterá como 
mínimo os seguintes aspectos:  

* Descrición da actividade que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3. 
* Xustificación argumentativa do interese, singularidade e calidade da proposta. 
* Calendario de realización das actividades ao longo do ano 2016 . 
* Presenza e peso na actividade a desenvolver do criterio de apoio á divulgación de 
creacións galegas. 
* Colaboración no deseño e desenvolvemento das actividades con outras entidades 
sociais e/ou culturais sen fins de lucro. 

3.- Estatutos da entidade adaptados á lexislación vixente, nos que conste a inscrición no 
rexistro público correspondente. 
4.- Orzamento estimado dos gastos derivados da realización da actividade, desagregado 
por conceptos. 
5.- Importe da subvención solicitada, que non poderá superar o 80 % do orzamento de 
gastos. 
6.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 
7.- Declaración do emprego da lingua galega na realización do proxecto. 
 
No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial das 
actividades con persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na que está 
inscrita no IAE e achegar a documentación de constitución da entidade para comprobar 
o seu obxecto social. 
 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración das solicitudes específicas do programa FO213/2017 
 

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

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

 Menos de 5 anos de actividade continuada, 2 puntos. 
 Entre 6 e 10 anos de actividade continuada, 3 puntos.  
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 Máis de 11 anos de actividade continuada, 5 puntos. 
 
* Formación musical: ata 15 puntos. 

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

profesorado contratado: 5 puntos. 
 A escola estábel ten carácter regrado e está recoñecida oficialmente como tal: 5 

puntos.  
 Número de alumnos e alumnas das actividades didácticas e formativas: máis de 

25 persoas: 2 puntos. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 Fomento da cooperación sociocultural: ata 5 puntos; valorarase a 

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

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

 
 Interese da proposta presentada: ata 30 puntos; valoraranse, no informe 

técnico correspondente, os seguintes aspectos:  
* calidade e rigor técnico e económico do proxecto 
* interese cultural do proxecto 
 

Base 9. Xustificación e pagamento 
 
9.3 Documentación específica do programa FO213/2017 
 

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

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

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

25.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS 
A CORAIS POLFÓNICAS, BANDAS DE MÚSICA POPULARES, ENTIDADES DE 
MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO E FORMACIÓNS MUSICAIS DE GRANDE 
FORMATO DA PROVINCIA DA CORUÑA, PARA A REALIZACIÓN DE 
INVESTIMENTOS CULTURAIS DURANTE O ANO 2017. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“Visto o expediente 2016000011490, relativo á aprobación das Bases específicas do 
Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades 
de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da 
provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais 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 corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e 
baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da 
Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 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 

FO214/2017-Subvencións a corais polifónicas, bandas de música 

populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións 

musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización 

de investimentos culturais durante o ano 2017 

0612/3339/781 

 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás 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, de 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 corais polifónicas, bandas 
de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións 
musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos 
culturais durante o ano 2017. 
 
PROGRAMA DE Subvencións a Corais Polifónicas, Bandas de Música Populares, 
Entidades de Música e Baile Tradicional Galego e formacións musicais de grande 
formato da provincia da Coruña, para A REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS 
culturais durante o ano 2017 
 
BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA (complementarias das bases reguladoras 
xerais) 
 
Datos do programa 

Denominación: Programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de 

música populares, entidades de música e baile tradicional 

galego e formacións musicais de grande formato da 

provincia da Coruña, para a realización de investimentos 

culturais durante o ano 2017 

Referencia: FO214/2017 

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

Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 

Importe do orzamento de 

gastos: 
Mínimo 3.000 € 

Importe da subvención que Mínimo 600 € , máximo 15.000 € 
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se ha conceder: 

Importe da solicitude: 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 FO214/2017 
3.1 Serán obxecto deste programa de subvencións: 

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

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

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

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

211 Construcións 

213 Maquinaria 

214 Útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Outro inmobilizado material 

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. Exclusións 
Exclusións específicas do programa FO214/2017 
Ademais das exclusións expresadas na base 4 das bases reguladoras xerais, non serán 
obxecto de subvención neste programa: 
 

 A adquisición ou construción de novos locais. 
 Os investimentos no patrimonio arquitectónico. 
 Os investimentos deportivos e de tempo libre, de promoción económica, de 

servizos sociais e de turismo. 
 Os gastos financeiros. 
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Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos do programa FO214/2017 
 
Esta liña de subvencións canaliza o apoio económico da Deputación da Coruña para o 
desenvolvemento de investimentos culturais das entidades sen fins de lucro, con 
domicilio fiscal na provincia da Coruña, que na nosa provincia dinamizan o campo da 
cultura popular e tradicional (corais, bandas de música, grupos de baile e/ou música 
tradicional), así como das formacións musicais de grande formato (orquestras sinfónicas 
e de cámara).  
 
No caso das formacións musicais de grande formato, estas deben ter máis de 30 
integrantes e actividade continuada nos cinco anos anteriores ao da solicitude da 
subvención. 
 
Como excepción ao establecido nas Bases reguladoras xerais, as entidades que opten 
por este programa poderán tamén solicitar subvención no programa FO213: Programa 
de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e 
baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da 
Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2017. 
 
Base 6. Obrigas das entidades 
Obrigas específicas das entidades beneficiarias do programa FO214/2017 
Ademais das obrigas expresadas na base 6 das bases reguladoras, as entidades 
beneficiarias de subvención neste programa terán as seguintes: 
 

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

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

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

 As entidades solicitantes que reciban subvención deberán asistir ás actividades 
formativas que no campo da xestión e as políticas culturais organice durante o 
exercicio 2017 a área de Cultura da Deputación da Coruña.  
O incumprimento destas obrigas levará parella a perda da subvención. 

 
Base 7. Solicitude 
7.1 Prazo e presentación de solicitudes específicos do programa FO214/2017 
 
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 do programa FO214/2017 
Ademais da documentación relacionada na base 7.2 das bases reguladoras, as 
entidades solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático:  
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1.- Dossier explicativo da natureza e traxectoria da entidade solicitante e da proposta de 
investimento para a que solicita a subvención. Deberá incluír a seguinte información: 

* Traxectoria da entidade: ano de fundación, anos de funcionamento. 
* Formación musical: explicación das actividades formativas e certificación do 
número de alumnos e alumnas participantes.  
* Creación e interpretación artística: explicación das formacións artísticas 
dependentes da entidade e certificación do número de integrantes. 
* Certificación do número de persoas asociadas á entidade. 

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

* 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 ao longo do ano 2017. 
* Xustificación argumentativa do interese do investimento e da súa repercusión na 
comunidade usuaria (número de entidades diferentes ás que beneficia, impacto na 
veciñanza, etc) 

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

* Resumo do orzamento de execución por capítulos ou memoria valorada, aínda que 
unha vez concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para 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.  

* Declaración de ter acreditada a propiedade ou dereito real que se posúa sobre o ben 
inmoble, propiedade ou arrendamento, con indicación do prazo de vixencia, e, no 
seu caso, declaración de ter autorización do propietario para a realización das obras. 

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

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

gastos. 
8.- Declaración doutras subvencións concedidas ou solicitadas para o mesmo obxecto. 
9.- Declaración do número de persoas usuarias do investimento. 
10.- Declaración do emprego da lingua galega na realización do proxecto. 
 
No caso de que se solicite a autorización para concertar a execución total ou parcial dos 
investimentos con persoas xurídicas vinculadas, deberán indicar a epígrafe na que está 
inscrita no IAE e achegar a documentación de constitución da entidade para comprobar o 
seu obxecto social. 
 
Poderase requirir a entidade para que achegue cantos datos, documentos 
complementarios e aclaracións resulten necesarios para a tramitación e resolución do 
procedemento.  
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Base 8. Resolución 
8.1 Valoración das solicitudes específica do programa FO214/2017 

 Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: ata 30 puntos. 
 

 Traxectoria da entidade: ata 5 puntos. 
Entre 5 e 10 anos de actividade continuada: 2 puntos  
Máis de 10 anos de actividade continuada: 5 puntos 

 
 Repercusión directa do investimento na comunidade usuaria: ata 30 puntos; 

valorarase: 
* Formación musical: ata 15 puntos. 
- Desenvolve accións formativas puntuais (cursos, seminarios): 3 
puntos.  
- Desenvolve unha proposta formativa anual de carácter estábel 
(escola) con profesorado contratado: 10 puntos. 
- O número de alumnos e alumnas das actividades didácticas e 
formativas supera as 25 persoas: 2 puntos. 
 
* Base social e integrantes: ata 10 puntos.  
- Número de persoas asociadas á entidade: máis de 50 persoas, 5 
puntos.  
- Número de persoas participantes nos grupos artísticos 
dependentes da entidade, no caso de houber: máis de 25 persoas 
sumando as diferentes formacións, 5 puntos. 

 
* Aproveitamento social e territorial do investimento: ata 5 
puntos. 

- O investimento realizado beneficiará a máis entidades diferentes 
da peticionaria: 3 puntos. 
- O investimento realizado beneficiará a veciños e veciñas de 
diferentes concellos: 2 puntos.  

 Emprego da lingua galega nas memorias, informes técnicos etc. vinculados á 
petición da subvención: ata 5 puntos.  

 Interese do investimento presentado: ata 30 puntos; valoraranse, no informe 
técnico correspondente, os seguintes aspectos:  

* contribución do investimento para o mellor desenvolvemento das 
actividades da entidade. 
* interese do investimento para o aproveitamento sociocultural do 
investimento no territorio. 

 
Base 9. Xustificación e pagamento 

9.3 Documentación específica do programa FO214/2017 
Subvencións de importe inferior a 3.000 € 
Presentarase a seguinte documentación:  
• Conta xustificativa. 
• Factura dixital ou escaneada. 
• Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención, con indicación dos investimentos realizados, das persoas usuarias, dos 
resultados obtidos e as desviacións acaecidas, así como o detalle dos ingresos ou 
subvencións que financiasen o investimento subvencionado, con indicación do seu 
importe e procedencia.  
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A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas 
preceptivas e cumprimento de normas contractuais e urbanísticas, e acreditarse a 
recepción da obra ou o equipamento. 
• Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación, de uso da lingua galega nos 
soportes de difusión das actividades subvencionadas e da obriga de incluír en lugar 
visible e na súa páxina web, a imaxe corporativa da Deputación da Coruña. 
 
Subvencións de 3.000 € ou máis 
Presentarase a seguinte documentación:  
• Conta xustificativa. 
• Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención con indicación dos investimentos realizados, dos usuarios e dos resultados 
obtidos, así como detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o investimento 
subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia.  
A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas 
preceptivas e cumprimento de normas contractuais e acreditación da recepción da obra 
ou o equipamento. 
• Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación, do uso da lingua galega nos 
soportes de difusión das actividades subvencionadas e da obriga de incluír en lugar 
visible e na súa páxina web a imaxe corporativa da Deputación da Coruña. 
• Achegarase, ademais a seguinte documentación: 
1. Para adquisición de bens de equipo 
- Factura dixital ou escaneada. 
- Acta de recepción escaneada, ou albará de entrega e fotografía. 
- Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade 
beneficiaria. 
- Se o importe do equipo supera os 18 000 € (IVE excluído) deberá achegarse 
telematicamente unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por persoal técnico 
colexiado independente. 
2.- Para execución de obras: 
- Certificación escaneada de obra subscrita por persoal técnico colexiado competente. 
- Relación valorada dixital. 
- Factura dixital ou escaneada. 
- Acta de recepción escaneada, e fotografía. 
- Declaración da aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria da 
subvención. 
- Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase 
exclusivamente o importe da execución material (sen que se poidan incorporar, polo 
tanto, nin gastos xerais, nin beneficio industrial, nin o imposto sobre o valor engadido), 
non obstante, poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou escaneada, expedidas 
por distintos/as provedores. 
 
- Se as obras se executan por contrata, a certificación de obra, que poderá conter os 
gastos xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase dunha factura dixital ou 
escaneada expedida polo/a contratista e por un certificado da aprobación polo órgano 
competente da entidade. O importe do IVE só será gasto subvencionable de non ter 
carácter deducible para a entidade beneficiaria.” 
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26.-APROBACIÓN DO INFORME DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
SOBRE OS NOVOS ESTATUTOS APROBADOS INICIALMENTE POLO CONSORCIO 
DAS MARIÑAS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
PRIMEIRO.- Mediante oficio do presidente do Consorcio, que tivo entrada no Rexistro 
Xeral o día 3 de xaneiro de 2017 (nº 262), achegouse a certificación do acordo adoptado 
polo Pleno do Consorcio das Mariñas, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 2 de 
decembro  de 2016, polo que se aprobou inicialmente a adaptación dos estatutos desta 
entidade á nova Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións 
públicas. Co dito acordo, achégase como anexo o novo texto dos estatutos. 
 
SEGUNDO. Consta no expediente o informe favorable emitido pola directora xeral de 
administración local, do 9 de febreiro de 2015. 
 
TERCEIRO.  O expediente e o texto dos estatutos foi estudado polo secretario xeral e o 
interventor da Corporación, emitindo un informe no que logo de citar a lexislación 
aplicábel, explican  que, logo da Lei 27/2013 da reforma e sustentabilidade da 
administración local,  a prestación  agrupada de servizos municipais é sempre unha 
opción preferente á prestación individualizada por cada un dos concellos, polo que 
entenden que a modificación dos estatutos do Consorcio para a súa adaptación plena á 
Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público, debe recibir un informe favorable da 
Deputación provincial.  
 
Sen prexuízo do dito informe favorable, consideraron conveniente introducir algunhas 
suxestións para a mellora da redacción dos estatutos, co gallo da súa aprobación 
definitiva. 
 
 
En virtude do exposto, PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO que, previa deliberación, 
adopte o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Informar favorablemente os novos estatutos do Consorcio das Mariñas, 
aprobados inicialmente polo Pleno da dita entidade, na sesión que tivo lugar o día 2 de 
decembro de 2016. 

SEGUNDO. Remitirlle á Presidencia do Consorcio unha copia do informe emitido polo 
secretario xeral e o interventor desta Corporación, para o efecto de que se o estimasen 
conveniente, poidan incorporar ao texto definitivo que se aprobe as suxestións que se 
enumeran na consideración terceira do dito informe. 
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INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DAS 
MARIÑAS 

 

INTERESADO:  CONSORCIO DAS MARIÑAS 

 
 
Ao abeiro do disposto no artigo 143 da Lei 5/97, do 22 de xullo, de administración local 
de Galicia,  emítese o seguinte INFORME CONXUNTO DE SECRETARÍA E 
INTERVENCIÓN consonte cos seguintes apartados. 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
PRIMEIRO.- Mediante oficio do presidente do Consorcio, que tivo entrada no Rexistro 
Xeral o día 3 de  xaneiro de 2017 (nº 262), achegouse a certificación do acordo adoptado 
polo Pleno do Consorcio das Mariñas, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 2 de 
decembro  de 2016, polo que se aprobou inicialmente a adaptación dos estatutos desta 
entidade á nova Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións 
públicas. Co dito acordo, achégase como anexo o novo texto dos estatutos. 
  
SEGUNDO. Consta no expediente o informe favorable emitido pola directora xeral da 
administración local, con data do 9 de febreiro de 2015 emitido pola Dirección Xeral da 
Administración Local 

 
II. LEXISLACIÓN APLICÁBEL: 

 

 Lei 7/85, do 2 de abril, de bases de réxime local, modificada pola Lei 
27/2013, de racionalización e sustentabilidade da administración local. 
 

 Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administración 
públicas. 

 
 

III. CONSIDERACIÓNS. 
 

PRIMEIRA. O obxecto e finalidade do  informe da Deputación provincial para a 
constitución ou modificación dos consorcios. 
 
Desde un punto de vista teleolóxico, a finalidade do informe non pode ser obviamente de 
control ou análise de legalidade do acordo adoptado inicialmente e sometido agora a 
informe e  información pública, xa que as deputacións provinciais non teñen tal control 
entre as súas funcións ou competencias legalmente asignadas, correspondéndolle tal 
cometido primariamente aos funcionarios con habilitación de carácter nacional que 
prestan servizos en cada un dos concellos que pretenden integrarse nesta nova entidade 
local, no exercicio das súas atribucións e consonte co establecido no R.D. 1174/87, do 
18 de setembro, e secundariamente, no ámbito do exercicio das respectivas 
competencias, a Administración do Estado e a das Comunidades Autónomas, nos 
termos regulados no artigo 65 da LBRL. 

 
Non realizándose ningún control de legalidade, a finalidade do informe da Deputación 
provincial só pode tender a analizar se coa creación, modificación ou disolución dunha 
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mancomunidade, en que medida se afecta a coordinación dos servizos municipais entre 
si e se garante a prestación integral e axeitada destes en todo o territorio provincial, 
sendo este o primeiro dos fins propios e específicos da provincia como entidade local 
(artigo 31.2 LBRL). 
 
Neste sentido, hai que lembrar as importantes novidades incorporadas pola LRSAL, en 
canto lle atribúe a Deputación provincial a coordinación de determinados servizos 
mínimos e obrigatorios nos concellos de menos de 20.000 habitantes, entre os que se 
cita o servizo de recollida e tratamento de residuos (primeiro dos fins do Consorcio, 
segundo o disposto no artigo 5º.1, letra a, dos estatutos).   
 
 
Dado que parte dos concellos que compoñen esta entidade supramunicipal teñen menos 
de 20.000 habitantes (Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral e Sada), esta Deputación 
debe velar pola axeitada coordinación na prestación dos servizos que se citan no artigo 
26.2.  O exercicio desta atribución, pola súa importancia, analizarase na consideración 
seguinte. 
 
SEGUNDA.-  A prestación de servizos públicos obrigatorios nos Concellos de menos de 
20.000 habitantes:  as novas competencias da Deputación. 

 
Tal como se dixo anteriormente, a  vixente redacción do artigo 26.2 da LBRL, dada pola 
LRSAL, outórgalle ás deputacións provinciais a coordinación de, entre outros, os 
servizos de recollida e tratamento de residuos nos concellos de menos de 20.000 
habitantes.  A dita redacción foi incorporada pola Lei 27/2013,  sendo certamente un dos 
apartados máis controvertidos da reforma local aprobada no ano  2013, ao entenderse 
que este reforzamento do papel das deputacións provinciais (segundo a exposición de 
motivos da lei) ía en contra da autonomía municipal. Foron moitos os novos preceptos  
polémicos e sobre os que se presentaron varios recursos de inconstitucionalidade 
perante o Tribunal Constitución. Entre outros preceptos cuestionados, o recurso 
presentado polo Consello de Goberno da Junta de Andalucía, impugnou esta novidade 
incorporada por aquela lei, sendo ditada recentemente polo Tribunal Constitucional a 
Sentenza 111/2016, do 9 de xuño (BOE número 170, do 15 de xullo de 2016), pola que 
se anula parte da redacción; en concreto, o Alto Tribunal deixa sen efecto os apartados 
que  lle outorgaban ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a decisión 
sobre a forma de prestación final destes servizos, mantendo a posibilidade de que as 
deputacións provinciais poidan facer unha coordinación voluntaria, que sempre ha de 
merecer a conformidade dos municipios afectados. 

 
Para levar a cabo a competencia de coordinación, o precepto comentado establece dúas  
posibilidades ou opcións, sobre as que se deberá realizar unha proposta, coa 
conformidade dos municipios afectados. As ditas opcións ou alternativa consiste nunha 
prestación directa pola propia Deputación provincial ou ben a través da implementación 
de fórmulas de xestión compartida a través de consorcios, mancomunidades ou outras 
posibles. 
 
Pero, no presente caso, non se formula de momento a alternativa exposta, dado que a 
Deputación non ten adoptado ningún acordo para a xestión directa do servizo de 
recollida e tratamento de residuos e son os propios concellos, nun determinado ámbito 
territorial, os que se agrupan para a súa prestación conxunta. Xa que logo, parece que a 
solución articulada  sitúase dentro da alternativa prevista, polo que resulta evidente que 
se acomoda plenamente ao espírito e finalidade da LRSAL, tendente á prestación 
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agrupada dos servizos públicos municipais, tratando de reducir custos e na procura 
dunha maior eficiencia económica. 
 
TERCEIRA. O texto dos novos estatutos: suxestións para unha mellor redacción dalgúns 
artigos. 
 
Sen prexuízo do exposto na consideración primeira, -no sentido de que non lle compete 
a esta Deputación un control de legalidade sobre os acordos adoptados por outras 
entidades e, a maior abundamento, constando xa un informe favorable do órgano 
competente da comunidade autónoma-, parece conveniente aproveitar tamén o presente 
informe para trasladarlle á Presidencia do Consorcio algunhas suxestións para a mellor 
redacción dalgúns artigos. 
 
Con tal finalidade, de xeito breve e conciso, exprésanse deseguido as ditas suxestións 
para unha redacción dos novos estatutos máis acordes coa legalidade vixente contida 
agora no capítulo VI do título III da Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público: 
 
1ª.Artigo 1 
Na redacción aprobada inicialmente invócanse algúns preceptos que foron obxecto de 
derrogación pola Disposición derrogatoria única da Lei 40/2015. En concreto, xa non 
están en vigor os artigos 37 a 40 do Regulamento de servizos das corporacións locais, o 
artigo 87 da Lei 7/85, nin tampouco o artigo 110 do Texto refundido de disposicións 
vixentes en materia de réxime local. Por outra parte, seguindo a prelación establecida no 
artigo 119 LRXSP, aplícase preferentemente a normativa básica contida na dita lei, logo 
a normativa autonómica de desenvolvemento e, finalmente, os estatutos. 
 
2ª. Artigo 2 
No apartado 5 debería suprimirse o inciso “substituíndo ás entidades consorciadas” 
 
3ª. Artigo 4 
 
A redacción do apartado 4 deste precepto  dá a entender que o Consorcio é unha 
entidade territorial, polo que se recomenda unha redacción na que se limite a expresar 
limitándose a expresar que os servizos que execute ou poida desenvolver o Consorcio 
serán prestados no ámbito territorial  dos termos municipais dos municipios 
consorciados. 
 
4ª Artigo 5 
Como ente adscrito ao Concello de Oleiros ou a outro concello, o Consorcio non pode 
asumir competencias doutras administracións públicas distintas dos concellos que o 
integran.  
 
5ª Artigo 9 bis 
Aconséllase que se elimine  toda referencia a partidos políticos, dado que estes son 
organizacións privadas sometidas á lexislación propia e non poden participar 
directamente en ningún órgano dunha administración pública. A  potestade para designar 
ao voceiro correspóndelle aos grupos políticos que integran o propio Pleno do Consorcio 
e non aos partidos ou grupos políticos que compoñen cada Corporación municipal, que 
carecen de potestade para nomear a voceiros no Consorcio, pois xa o Pleno de cada 
concello designa ao seu representante. 
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6ª Artigo 12. 
A xuízo dos asinantes, as atribucións das letras j) e k) son propias  e exclusivas dos 
alcaldes, mesmo non son atribuídas pola lei aos  presidentes das deputacións, polo que 
deberían ser suprimidas. Xa que logo, a atribución do presidente do Consorcio debe 
quedar limitada á imposición, no seu caso, de sancións por incumprimento das 
ordenanzas reguladoras dos servizos encomendados.  
 
Por outra banda, a atribución de concertar operacións de crédito debe quedar supeditada 
á autorización previa do concello ao que estea adscrito o Consorcio. A  atribución 
residual prevista na n) tamén convén que sexa suprimida, posto que as normas estatais 
e autonómicas poden atribuír novas competencias aos concellos que integran o 
Consorcio, pero non directamente a esta entidade  (sería necesaria, no seu caso, unha 
modificación estatutaria e a atribución da competencia por cada concello). 
 
7ª Artigo 13 
 
O Pleno do Consorcio, por si mesmo, non pode decidir participar en ningunha outra 
administración ou entidade privada, ao tratarse dun  ente instrumental para a prestación 
de servizos públicos. A aprobación e modificación dos orzamentos ten que estar 
aprobada ulteriormente polo Pleno do concello ao que estea adscrito en cada momento. 
Tampouco parece que poida aceptar, por si mesmo, a delegación de competencias 
doutras administracións públicas, nin presentar conflitos a outras administracións 
públicas. Tal competencia  corresponderalle ao concello ao  que estea adscrito. A 
aprobación da RPT, en canto poida afectar á masa salarial do concello ao que estea 
adscrito, require a súa  aprobación ulterior, o mesmo que a aprobación das operacións 
de crédito, en canto afecta aos límites de endebedamento do concello ao que estea 
adscrito. 
 
8ª Artigo 17 
 
A contratación de novo persoal require sempre a autorización do concello ao que estea 
adscrito 

 
9ª. Artigo 20 
Aconséllase que se fagan  análogas modificacións ás  referidas ao artigo 13. 
 
10ª. Artigo 28. 
Como medida  que contribuiría á eficacia da cobranza das cotas, podería recollerse a 
posibilidade de suspensión temporal do voto para os concellos consorciados que non 
cumpran en prazo coas súas contribucións económicas. Tamén podería engadirse a 
medida que limite as actividades do Consorcio, no caso de  que os concellos incumpran 
as medidas de financiamento (artigo 124 b da Lei 40/2015). 
 
11ª. Artigo 31 
Debería suprimirse a referencia á Lei xeral orzamentaria do Estado, posto que non 
resulta aplicable no ámbito local. 
 
12ª Artigo 34. 
Debería indicarse que, en todo caso, compételle á  Intervención do concello ao que 
estea adscrito o Consorcio a realización dunha auditoría anual (aínda que xa se recolle 
esta previsión noutro precepto. 
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IV. CONCLUSIÓN. 

 
Á vista dos antecedentes e consideracións expostas, emítense as seguintes  
 
CONCLUSIÓNS: 
 
PRIMEIRA. O informe da Deputación provincial á constitución ou modificación dos 
consorcios non é un control de legalidade, senón que o seu obxecto é analizar se con 
tales entes se garante unha mellor prestación dos servizos básicos municipais, 
competencia propia da Deputación, especialmente nos concellos de  menos de 20.000 
habitantes.  
 
No sentido exposto, a prestación dun servizo público municipal en réxime de agrupación 
parece que é unha opción preferente da lei, á vista das importantes modificacións 
incorporadas á lexislación básica da réxime local pola Lei 27/2013, de reforma e 
sustentabilidade das corporacións locais, polo que o mantemento do Consorcio e a súa 
adaptación á lexislación vixente ten que merecer un informe favorable. 
 
SEGUNDA. Sen prexuízo do exposto anteriormente, os funcionarios asinantes 
consideran conveniente introducir algunhas modificación aos estatutos, coa finalidade de 
adaptarse máis plenamente ás disposicións da Lei 40/2015 e a propia natureza dos 
consorcios, como entes adscritos a unha entidade local de carácter territorial, achéganse 
algunhas  unhas suxestións de mellora para que, no caso de que se estimen 
procedentes,  poidan ser incorporadas ao texto dos estatutos no momento da súa 
aprobación definitiva.” 
 

  
 
 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar remata a sesión, sendo as doce horas e 
trinta minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 

 


