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 Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno que terá lugar o venres, 
2 de marzo de 2018, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, nº 4/18, do 16 de febreiro. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da 
Coruña, do 15.02.2018, recaída no recurso PA 210/2017, interposto por don José 
Manuel Batalla Bautista sobre reclamación salarial. 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 555/2014, que se tramita á entidade 
Transportes Castiñeira, SA. 
 
4.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 332/2017, que se tramita á entidade 
Playa Forestal, SLU. 
 
5.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 529/2017, que se tramita a don 
Joaquín Iglesias Feito. 
 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
 
6.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual das normas subsidiarias de 
planeamento de Cambre na UE 3. 
 
7.-Aprobación do informe sobre o Plan parcial do sector SUND-30 "A Ferrala" 
aprobado inicialmente con condicións. 
 
8.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual das normas subsidiarias de 
planeamento de Arteixo para clasificar como solo urbano o polígono de Suevos. 
 
Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos 
 
9.-Solicitude de Don Alberto María Saavedra López-Sancho de compatibilidade para o 
desempeño de actividade profesional privada. 
 
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes 
 
10.-Aprobación da cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón á Asociación cultural 
Orquestra Vigo 430. 
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11.- Aprobación da cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón á Cociña Económica 
Coruña. 
 
12.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018. 
 
13.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais 
no ano 2018. 
 
14.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas sociosanitarios no 
ano 2018. 
 
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego 
 
15.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se avoca a 
competencia para aprobar as bases reguladoras do Programa de integración laboral 
anualidade 2018. 
 
16.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se avoca a 
competencia para aprobar as bases reguladoras do Programa de socorrismo 
anualidade 2018. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 



4 

 

 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día dous de marzo de dous mil 
dezaoito. 

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

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

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

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

 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera 
e a xefa da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto Palla. 
 

Aberto o acto ás doce horas e dezaseis 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, Nº 4/18, DO 16 DE 
FEBREIRO. 
 
 Apróbase por unanimidade, a acta da sesión anterior, nº 4/18, do 16 de 
febreiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 4 DOS DA CORUÑA, DO 15.02.2018, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 210/2017, INTERPOSTO POR DON JOSÉ MANUEL BATALLA 
BAUTISTA SOBRE RECLAMACIÓN SALARIAL. 
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 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
6500, do 20.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 4 dos da Coruña, do 15.02.2018, 
recaída no recurso con procedemento abreviado 210/2017, interposto por don José 
Manuel Batalla Bautista sobre reclamación salarial. 
 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
555/2014, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE TRANSPORTES CASTIÑEIRA, SA. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2936, do 25.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 555/2014, que se 
tramita á entidade Transportes Castiñeira, SA, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
332/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE PLAYA FORESTAL, SLU. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2937, do 25.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 332/2017, que se 
tramita á entidade Playa Forestal, SLU, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
529/2017, QUE SE TRAMITA A DON JOAQUÍN IGLESIAS FEITO. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2935, do 25.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 529/2017, que se 
tramita a don Joaquín Iglesias Feito, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
6.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DE CAMBRE NA UE 3. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 05.12.2017 e núm. SIR 201790000000755 tivo entrada nesta Deputación un escrito 
do concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras e Medio Ambiente do Concello 
de Cambre, no que se solicita informe sobre o asunto de referencia. 
 
Remitida a citada solicitude a este Servizo o 12.12.2017, con rexistro de entrada núm. 
2017/36956, procedeuse nesa mesma data á apertura do oportuno expediente. 
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O 19.12.2017 solicitouse informe ao Servizo de Vías e Obras, recibindo contestación 
o 01.02 2018. 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no artigo 75.1.b da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de 
xuño, de estradas de Galicia e no art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo 
que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como garda 
relación co establecido nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª da Lei 
33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

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

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

 
3 Non consta informe do Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se considere 

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

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

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMENTO DE CAMBRE NA UE 3, propónselle á Xunta de Goberno que adopte 
o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o a modificación 
puntual das normas subsidiarias de planeamento de Cambre na unidade de 
execución núm. 3, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios, consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está disposta no artigo 75.1.b da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no art. 23.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 
estradas de Galicia e no art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se 
aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como garda relación co 
establecido nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas. 

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

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

 
En relación co asunto indicado, recibida solicitude de informe relativo á modificación 
puntual indicada no asunto, este Servizo expón o seguinte: 
 
ANTECEDENTES 



7 

 

1. O 5/12/2017 esta Deputación recibiu solicitude, realizada polo Concello de 
Cambre, de informe sectorial da Modificación puntual das normas subsidiarias do 
Plan de Cambre relativa á Unidade de Execución nº3. 

 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS  
 

1. O informe en materia de estradas sobre o plan urbanístico vén regulado no 
artigo 60 do Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 
66/2016 (DOG 20/06/2016). 
 
2. As determinacións do Plan xeral de Ordenación Municipal veñen establecidas 
no que respecta ao solo urbano nos artigos 52,53 e 54 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (DOG 19/02/2016). 
 

INFORME 
 

1. Esta Deputación ten catalogadas e clasificadas na contorna da modificación 
puntual presentada as estradas DP 1702 CAMBRE A ROCHA e DP 1704 
CAMBRE A CARRAL 
  
2. É obxecto da modificación puntual presentada o clasificar os solos da Unidade 
de Execución nº3, modificar unha nova delimitación da unidade de execución e 
desenvolver a ordenación pormenorizada desa nova unidade de execución nº3. 
 
3. A afección á Rede Provincial de Estradas consiste basicamente na apertura 
dun novo viario (denominado bulevar-miradoiro) que conecta coa estrada DP 1702 
Cambre a Rocha no seu PK 0 200 por un extremo, e coa estrada DP 1704, 
Cambre a Carral, por medio dun viario municipal intermedio, polo extremo oposto. 
Ademais inclúese a apertura dun novo viario perpendicular ao denominado 
bulevar-miradoiro que conecta na glorieta inicial da estrada DP 1702. Indícase na 
documentación que o viario bulevar será de dobre sentido e o perpendicular de 
sentido único. 
 
4. Indícase no artigo 54 da Lei 2/2016 do solo de Galicia que cando o plan xeral 
contemple a ordenación dun solo urbano non consolidado, incluirá, como mínimo, 
as determinacións correspondentes aos plans especiais de reforma interior, e 
estes, segundo o artigo 72.2, en solo urbano non consolidado, conterán a 
determinación propia dos plans parciais definida no artigo 68 da citada lei. 
 
5. Indícase no citado artigo 68 da Lei 2/2016 do solo de Galicia que un plan 
parcial, e no presente caso o plan xeral cando ordene un solo urbano non 
consolidado,  deberá conter, entre outras, as seguintes determinacións: “Medidas 

necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do sector cos sistemas xerais 
exteriores existentes e, no seu caso, a ampliación ou reforzo destes sistemas e dos 
equipamentos e servizos urbanos que vaian ser utilizados pola poboación futura. 
Igualmente, haberá de resolver as ligazóns coas estradas ou vías actuais e coas redes de 
servizos de abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía eléctrica, 

telecomunicacións, gas e outros”. 
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6. Na documentación presentada non se resolve ligazón ou intersección 
ningunha, especialmente a conexión do viario bulevar coa estrada DP 1702, nunha 
zona onde agora conflúen dous viarios municipais, onde é necesario estudar con 
detalle a reordenación da intersección existente. 
 
7. O plano de rasantes incorporado non definen os acordos verticais necesarios 
nas zonas de conexión coas vías provinciais. 
 
8. Entendemos que é necesario resolver as interseccións indicadas, 
especialmente a correspondente ao viario bulevar coa estrada DP 1702, ao 
obxecto de mellorar o tráfico das estradas provinciais, un dos obxectivos indicados 
na modificación puntual presentada. 
  
9. É por iso que este Servizo, no que respecta á Rede Provincial de Estradas 
desta Deputación, e en especial no que respecta á apertura e conexión do viario 
bulevar coa estrada DP 1702 Cambre á Rocha, informa desfavorablemente o Plan 
presentado, debendo terse en conta o indicado no artigo 68 respecto das ligazóns 
coas estradas actuais e debendo presentarse documentación xustificativa da súa 
adecuada conexión. 
 

4 Non consta informe do Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se considere 
necesario para estes efectos. 

 
5 A competencia para resolver sobre este informe é do Presidente da Deputación da 

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

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe desfavorable sobre a modificación puntual das 
Normas subsidiarias de planeamento de Cambre, consonte coas observacións que 
constan anteriormente expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de 
Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao concelleiro delegado da Área de Urbanismo, 

Obras e Medio Ambiente do Concello de Cambre." 
 
7.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PLAN PARCIAL DO SECTOR SUND-30 
"A FERRALA" APROBADO INICIALMENTE CON CONDICIÓNS. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 19.12.2017 e núm. SIR 201700000041138 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración un escrito da concelleira delegada de Urbanismo do Concello de 
Oleiros, solicitando a emisión de informe sobre o asunto de referencia. 
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A citada solicitude foi remitida directamente ao Servizo de Vías e Obras, que emitiu 
informe en relación coa súa competencia, con data de entrada neste Servizo do 
23.01.2018. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no artigo 23 da Lei 8/2013, 

do 28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 60 do Decreto 66/2016, do 26 
de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así 
como nos art. 2.2 e 189, conforme a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación co disposto no 
art. 75 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no art. 186 do 
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da lei 
2/2016 do solo de Galicia. 

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

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

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

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

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

 
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 PARCIAL DO SECTOR SUND-30 "A FERRALA" APROBADO 
INICIALMENTE CON CONDICIÓNS, POR CAUSA DA SÚA CONEXIÓN COA 
ESTRADA DP 5811, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte 
ACORDO: 
 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre o plan parcial do 
sector SUND-30 "A Ferrala" aprobado inicialmente con condicións, por causa súa 
conexión coa estrada DP 5811, mediante proposta efectuada polo Servizo de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no artigo 23 da Lei 8/2013, do 

28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 60 do Decreto 66/2016, do 26 de 
maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como 
nos art. 2.2 e 189, conforme a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de 
novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación co disposto no 
art. 75 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e no art. 186 do Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da lei 2/2016 do 
solo de Galicia. 
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2 No que respecta aos correspondentes intereses sectoriais desta Deputación, o 

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

 
En relación co asunto indicado, recibida nova documentación sobre o Plan 
parcial indicado no asunto, este Servizo expón o seguinte: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. O 19/12/2017 esta Deputación recibiu solicitude, realizada polo 
Concello de Oleiros, de informe sectorial do Plan parcial sector SUND-20 “A 
FERRALA” por conexión coa estrada DP 5811. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS 
 
2. O informe en materia de estradas sobre o plan urbanístico vén regulado 
no artigo 60 do Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 
66/2016 (DOG 20/06/2016). 
 
3. Os plans parciais veñen regulados nos artigos 67, 68 e 69 da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG 19/02/2016). 
 
INFORME 
 
1. Esta Deputación ten catalogada e clasificada na contorna do Plan 
parcial presentado a estrada DP 5811 OLEIROS A CORUXO DE ARRIBA. 
 
2. O ámbito do plan presentado, de acordo á documentación presentada, 
practicamente sitúase fóra da zona de afección da estrada  provincial. 
  
3. No entanto, a conexión do sector obxecto do plan realízase a través da 
estrada provincial DP 5811 por medio dunha intersección situada no PK 2 000. 
 
4. Indícase no artigo 68 da Lei 2/2016 do solo de Galicia que os plans 
parciais deberán conter, entre outras, as seguintes determinacións: “Medidas 
necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do sector cos sistemas 
xerais exteriores existentes e, no seu caso, a ampliación ou reforzo destes sistemas e 
dos equipamentos e servizos urbanos que vaian ser utilizados pola poboación futura. 
Igualmente, haberá de resolver as ligazóns coas estradas ou vías actuais e coas redes 
de servizos de abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía 

eléctrica, telecomunicacións, gas e outros”. 
 
5. No presente caso, indícase na documentación que tanto os accesos 
como as conexións se realizan a través da estrada provincial ou de servizos 
existentes nela. 
 
6. O tramo de estrada provincial onde se sitúa a intersección de conexión 
ao sector obxecto do plan parcial, a día de hoxe, non conta coa sección prevista 
no plan municipal (viario de 16 m de anchura). 
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7. O viario de conexión á estrada provincial, viario que non está incluído 
totalmente dentro do ámbito de actuación, a día de hoxe non conta, no tramo 
excluído do ámbito coa sección prevista no plan municipal (16 m de anchura). 
 
8. Entendemos que a execución do sector obxecto do plan parcial 
presentado ten que estar acondicionada ao desenvolvemento dos tramos de 
viarios indicados nos dous puntos anteriores (o viario de conexión na parte 
excluída do ámbito e a estrada provincial na parte afectada pola intersección). 
Ademais debe resolverse a intersección para o uso do novo tráfico xerado pola 
nova urbanización. Entendemos, tal e como se indica no citado artigo 68, que 
todo iso debe ser obxecto de determinación no plan parcial. 
 
9. Tanto a rede de pluviais como a rede de saneamento, segundo se 
indica na documentación, conéctanse a servizos existentes na estrada 
provincial. Con todo, non consta que nese tramo de estrada provincial exista 
unha rede de pluviais máis aló das cunetas existentes ou de tramos 
descontinuos de canalización de pluviais baixo beirarrúas existentes, nin 
tampouco se presenta documentación xustificativa onde se garanta a adecuada 
conexión do sector con estes servizos, tal e como se indica no citado artigo 68. 
Actualmente parte do terreos obxecto do plan non drenan as súas augas cara á 
estrada provincial e coa solución proposta si. 
 
10. En canto á ordenación proposta dentro do ámbito do plan, non 
afectándose practicamente á zona de afección da estrada provincial, non se 
aprecia inconveniente. 
 
11. É por iso que este Servizo, no que respecta á Rede Provincial de 
Estradas desta Deputación, informa desfavorablemente o Plan presentado, 
debendo de terse en conta o indicado no artigo 68 respecto das conexións cos 
sistemas xerais exteriores e debendo presentar documentación xustificativa da 
súa adecuada conexión. 

3 Non consta emitido informe polo Servizo de Patrimonio e Contratación, sen que se 
considere necesario para estes efectos. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

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

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe desfavorable sobre o plan parcial do sector SUND-30 
"A Ferrala" aprobado inicialmente con condicións, por causa da súa conexión coa 
estrada DP 5811; consonte coas observacións que constan anteriormente 
expresadas no pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 
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2 Darlle conta do presente acordo á concelleira delegada de Urbanismo do Concello 
de Oleiros." 

 
8.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DE ARTEIXO PARA CLASIFICAR 
COMO SOLO URBANO O POLÍGONO DE SUEVOS. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 21.09.2017 e número de rexistro 32819 entrou no Rexistro Xeral desta 
administración un escrito do interesado que se cita, solicitando a emisión de informe 
sobre o asunto de referencia, en relación coas afeccións ás estradas DP-0503 e DP-
3002 sinaladas no documento de alcance da avaliación ambiental. 
 
O 26.09.2017 solicitouse informe ao Servizo de Patrimonio e Contratación, recibindo 
contestación o 29.12 2017. 
 
O 29.09.2017 solicitouse informe ao Servizo de Vías e Obras, recibindo contestación 
o 11.01.2018. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1. A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 60.7 da Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, disposición que se desenvolve mediante o 
art.144.7 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; así como 
tamén se considera esta intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición 
final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións 
públicas; en relación todo o anterior co disposto no art. 22 da Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental. 

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

Vías e Obras emite informe favorable facendo constar determinadas 
observacións, entre as que figura a de estimar necesario un informe deste 
Servizo sobre a categoría de solo urbano que corresponde. 

 
3. O SATM considera que, conforme o disposto nos art. 12, 60 e 83 da citada Lei 

2/2016, a Deputación da Coruña non posúe competencia ningunha a ese último 
respecto. 
 

4. O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese 
polígono de bens de titularidade provincial. 

 
5. A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación 

da Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno 
por Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 
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Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMENTO DO CONCELLO DE ARTEIXO PARA CLASIFICAR COMO SOLO 
URBANO O POLÍGONO INDUSTRIAL DE SUEVOS propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual das NSP de Arteixo para clasificar como solo urbano o polígono industrial de 
Suevos, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que 
 
1 A emisión do informe que se solicita está establecida no art. 60.7 da Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do solo de Galicia, disposición que se desenvolve mediante o 
art.144.7 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; así como tamén 
se considera esta intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da 
Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en 
relación todo o anterior co disposto no art. 22 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, 
de avaliación ambiental. 

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

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 
En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede Viaria de titularidade 
desta Deputación, por este Servizo infórmase o seguinte: 

 
Esta Deputación ten catalogada e clasificada a estrada da súa dependencia, 
que discorre na contorna do proxecto presentado, seguinte: 

 
 DP 0503 BORDEIRAS AO PORTO DE SUEVOS 
  
 Revisada a documentación, no que afecta á Rede Provincial de Estradas, 

infórmase : 
 

1. O plan presentado dispón, na estrada provincial DP 0503, unhas aliñacións con 
ancho mínimo de 14 m, ancho que se considera suficiente para realizar futuras 
melloras do viario provincial. No entanto, no que respecta  á ordenación  da 
sección de viarias, ha de preverse, na curva situada no PK 2 800 da estrada 
provincial, incluída no ámbito da modificación puntual, un ancho de calzada 
maior aos 7 m previstos, para facilitar o xiro de vehículos de gran lonxitude, 
sendo suficiente para iso a aliñación prevista de 14 m. 

 
2. Segundo o artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, considerarase tramo 

urbano dunha estrada aquel que discorra por solo clasificado polo 
correspondente instrumento de plan urbanístico como urbano. Nos tramos 



14 

 

urbanos non se establecerán  nin zonas de protección da estrada nin liña límite 
de edificación. 

 
3. Parece que na documentación presentada se escolle categoría de consolidado 

para o solo urbano. Entendendo que o tramo de estrada provincial incluído 
dentro do ámbito require a súa urbanización, debería escollerse a categoría de 
non consolidado. 

 
É por iso que este Servizo, no que respecta á Rede Provincial de Estradas 
desta Deputación, informa favorablemente as aliñacións establecidas na 
modificación puntual e informa que debe revisarse a categoría de solo urbano 
establecida. No entanto, no que respecta a isto último, entendemos debe ser 
obxecto de informe polo Servizo de Asistencia a Municipios. 
 

3 O Servizo de Asistencia Técnica a Municipios considera que, conforme co disposto 
nos art. 12, 60 e 83 da citada Lei 2/2016, a Deputación da Coruña non posúe 
competencia ningunha a ese último respecto. 

 
4 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese polígono 

de  bens de titularidade provincial.  
 
5 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

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

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual  das normas 
subsidiarias de planeamento de Arteixo para clasificar como solo urbano o 
polígono de Suevos, en relación exclusiva con esta intervención sectorial e 
consonte as observacións que constan anteriormente expresadas no 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo á Xefatura Territorial na Coruña da Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia." 
 
9.-SOLICITUDE DE DON ALBERTO MARÍA SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO DE 
COMPATIBILIDADE PARA O DESEMPEÑO DE ACTIVIDADE PROFESIONAL 
PRIVADA. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Autorizar a compatibilidade solicitada por D ALBERTO MARÍA SAAVEDRA LÓPEZ-
SANCHO, que presta servizos como funcionario interino coa categoría de subalterno, 
Grupo E nivel 13 nesta Deputación provincial, para desempeñar actividade profesional 
privada cos requisitos sinalados nos artigos 11 e 12.a da Lei 53/1984: que a segunda 
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actividade non estea directamente relacionada coas funcións desenvolvidas no seu 
posto de traballo, nin en asuntos nos que estea participando, haxa participado ou teña 
que intervir por razón do seu posto público e no artigo 14 que a segunda actividade se 
realice fóra da xornada e horario do traballo do interesado. 
 
Así mesmo e de conformidade co sinalado no art. 16.4 da Lei 53/1984 de 
incompatibilidades do persoal e na Resolución do 20/12/2011 da Secretaría de Estado 
para a Función Pública, reducir o seu complemento especifico coa fin de que non 
supere o 30% da súa retribución básica, quedando fixado na cantidade de 2.349,90 
euros anuais (167,85 euros mensuais), redución que producirá efecto dende o 
primeiro día do mes seguinte á data en que sexa aprobada esta compatibilidade, e 
deberá permanecer nesta situación como mínimo seis meses desde a data da 
efectividade da renuncia." 
 
10.-APROBACIÓN DA CESIÓN GRATUÍTA DA UTILIZACIÓN DO TEATRO COLÓN 
Á ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTRA VIGO 430. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente da Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada 
o 6 de febreiro de 2018, onde se aprobaron os espectáculos que se han desenvolver 
no ano 2018. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
A Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada o 6 de febreiro de 
2018, aprobou o espectáculo e actividade cultural solicitado pola entidade sen ánimo 
de lucro que se cita deseguido:  
 

Entidade Espectáculo Data  

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Requiem Mozart 25/03/2018 

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Obras Piazola 22/04/2018 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
1º.- Artigos 41, 47 e 148 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais 
aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo. 
 
2º.- Ordenanza n.º 16 de prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e 
escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación da Coruña, 
publicada no BOP nº 183 do 26 de setembro de 2017. 
 
O artigo 3.B.3 da Ordenanza nº 16 establece os criterios xenéricos de capacidade 
económica aplicables á cesión a prol de entidades non lucrativas, así como para 
compañías produtoras que soliciten o espazo para a creación e o ensaio. 
 
O apartado 3.B.3.2 dispón que de atendermos a razóns sociais, benéficas, culturais 
ou de interese público que así o aconsellen, despois da tramitación previa do 



16 

 

procedemento que se regula no artigo 4, apartado B, a Xunta de Goberno poderá 
acordar a cesión gratuíta da utilización do Teatro a algunha das entidades non 
lucrativas que pretendan cobrar entradas. Tamén será de balde a cesión do espazo 
para actividades promovidas por estas entidades e que non estean sometidas ao 
pagamento de entrada por parte do público asistente. 
 
3º.- A Xunta de Goberno é o órgano competente para acordar a cesión gratuíta da 
utilización do Teatro, segundo o disposto no citado apartado 3.B.3.2 da Ordenanza nº 
16.  
 
Entendemos que concorren as razóns establecidas no artigo 3.B.3.2 para acordar a 
cesión gratuíta á entidade non lucrativa anteriormente mencionada. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno ACORDA: 
 
Aprobar a cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón á seguinte entidade non 
lucrativa para os espectáculo que se cita: 
 

Entidade Espectáculo Data  

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Requiem Mozart 25/03/2018 

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Obras Piazola 22/04/2018" 

 
11.- APROBACIÓN DA CESIÓN GRATUÍTA DA UTILIZACIÓN DO TEATRO 
COLÓN Á COCIÑA ECONÓMICA CORUÑA. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente da Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada 
o 7 de novembro de 2017, onde se aprobaron os espectáculos que se han 
desenvolver en decembro 2017 e para o ano 2018. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
A Comisión asesora da programación do Teatro Colón celebrada o 7 de novembro de 
2017, aprobou o espectáculo e actividade cultural solicitado pola entidade sen ánimo 
de lucro que se cita deseguido:  
 

Entidade Espectáculo Data  

Cocina Económica Coruña VII Concerto Solidario Colegio Obradoiro 21/03/2018 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
1º.- Artigos 41, 47 e 148 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais 
aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo. 
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2º.- Ordenanza n.º 16 de prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e 
escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación da Coruña, 
publicada no BOP nº 183 do 26 de setembro de 2017. 
 
O artigo 3.B.3 da Ordenanza nº 16 establece os criterios xenéricos de capacidade 
económica aplicables á cesión a prol de entidades non lucrativas, así como para 
compañías produtoras que soliciten o espazo para a creación e o ensaio. 
 
O apartado 3.B.3.2 dispón que de atendermos a razóns sociais, benéficas, culturais 
ou de interese público que así o aconsellen, despois da tramitación previa do 
procedemento que se regula no artigo 4, apartado B, a Xunta de Goberno poderá 
acordar a cesión gratuíta da utilización do Teatro a algunha das entidades non 
lucrativas que pretendan cobrar entradas. Tamén será de balde a cesión do espazo 
para actividades promovidas por estas entidades e que non estean sometidas ao 
pagamento de entrada por parte do público asistente. 
 
3º.- A Xunta de Goberno é o órgano competente para acordar a cesión gratuíta da 
utilización do Teatro, segundo o disposto no citado apartado 3.B.3.2 da Ordenanza nº 
16.  
 
Entendemos que concorren as razóns previstas no artigo 3.B.3.2 para acordar a 
cesión gratuíta á entidade non lucrativa anteriormente mencionada. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno ACORDA: 
 
Aprobar a cesión gratuíta da utilización do Teatro Colón á seguinte entidade non 
lucrativa para os espectáculo que se cita: 
 

Entidade Espectáculo Data  

Cocina Económica Coruña VII Concerto Solidario Colegio Obradoiro 21/03/2018" 

 
12.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2018. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente 2018000000463, 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 2018, no que se acreditan os seguintes 
 

I.- ANTECEDENTES 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos 
sociais no ano 2018 
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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 2018. 
 
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 0611/231.21/781  
 
Existe crédito dispoñible polo importe proposto de 600.000 euros na partida, 
documento contable RC núm. de operación 220180003924 (referencia 22018001177). 
O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído o orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación.  
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 

O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto da convocatoria quedan garantidos os 
principios de publicidade, concorrencia y obxectividade, esixidos para o outorgamento 
de subvenciones non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases específicas da convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2018. 
 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS 
DE LUCRO PARA O INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA  
 

Estas bases son complementarias das Bases reguladoras xerais publicadas no BOP 
nº 204 de 26 de outubro de 2017, e seguen a súa numeración. 
Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para investimento 
de servizos sociais no ano 2018 

Referencia: Investimento: FOIE 

Aplicación orzamentaria: Investimento: 0611/231.21/781 
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Importe total do crédito consignado: 600.000 € 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 de 60.000,00 € sumando 
as dúas subvencións 

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. 

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

 

Base 3. Obxecto 
 

3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 

 
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).  
 
A denominación do obxecto da subvención recollido na solicitude deberá reflectir 
correctamente o seu contido. De non ser así, poderase modificar de oficio pola 
Sección de Servizos Sociais. A denominación modificada será a que figure nas 
resolucións de concesión. 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE 

Códigos: 
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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  

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: 
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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. 

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 
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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. 

Co obxecto de axudar á difusión das actividades que se realizan na provincia, as 
entidades comunicarán á Sección de Servizos Sociais a realización daquelas 
actividades abertas ao público en xeral para ás que solicita a subvención previamente 
ao seu inicio a través do enderezo electrónico servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 

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

 Exclúense dos gastos subvencionables obxecto das solicitudes os investimentos 
dirixidos 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 

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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que sexan susceptibles de uso. 

 Non se financiarán gastos realizados con anterioridade a 2018. 

 
 
Base 5. Entidades solicitantes 

Solicitar axuda nesta convocatoria 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. 

Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes  

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

- 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). 

- Requisitos de rexistro:  

 Estar rexistradas, como entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro no Rexistro 
único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia (Decreto 
254/11, do 23 de decembro, DOG do 20 de xaneiro de 2012) 

 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. Solicitude 
7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas da convocatoria 
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O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación do 
extracto da convocatoria do presente programa no BOP, a través da Base Nacional 
de Subvencións. 

 

7.2. Documentación  

Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades 
solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático: 

a) Declaración da inscrición 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. 

b) No caso dos programas especificados na base 6.c. 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. 

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

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

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

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

No caso de que a entidade solicitante presente unha solicitude dentro da 
convocatoria FOAXE e outra dentro da convocatoria FOIE para o mesmo programa, 
deberá presentar o mesmo proxecto descritivo en ámbolos dous expedientes, 
utilizando para elo o modelo da convocatoria FOAXE. 

g) 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. 

h) Declaración doutros ingresos previstos para a mesma actividade. 
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i) Declaración de que as obras ou equipamentos obxecto da solicitude da subvención 
non son os mesmos que os subvencionados por esta Deputación en convocatorias 
anteriores.  

j) Se é o caso, solicitude de autorización para concertar a execución total ou parcial das 
actividades con persoas xurídicas vinculadas. Deberán indicar a epígrafe na que está 
inscrita no IAE a dita persoa vinculada e, no caso de persoas xurídicas, achegar a 
documentación de constitución da entidade para comprobar o seu obxecto social. 

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

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

m) 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. 

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

o) Compromiso, 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. 

p) Compromiso de manter a adscrición dos bens ós fins e intereses que motivaron a 
concesión da subvención por un prazo mínimo de dous anos para bens mobles e de 
cinco anos para bens inmobles.  

q) Compromiso da posta en marcha do servizo e/ou prestación ao que vai destinado o 
investimento unha vez rematado este e obtidas, de ser necesario, as correspondentes 
licenzas e/ou permisos. 

Documentación específica para a realización de obras: 

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 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. 

b) 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. 
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c) Declaración da propiedade ou dereito real que se posúa sobre o ben inmoble 
(propiedade, arrendamento con especificación do prazo de vixencia, cesión etc.).  

Poderase requirir a entidade para que achegue os datos, documentos 
complementarios e aclaracións que resulten necesarios para a tramitación e 
resolución do procedemento. Este requirimento farase segundo o establecido na base 
6.4 das bases reguladoras xerais. 
 

Base 8. Resolución 

8.1. Valoración das solicitudes  

A selección das peticións e a contía das subvencións determinaranse unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 

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

Ata 30 
puntos 

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

Centros residenciais ou que conten con unidade residencial  

Centros de atención diúrna ou nocturna  

Puntos de encontro familiar 

Ata 5 
puntos 

 

5 puntos 

3 puntos 

1 punto 

C. Antigüidade da entidade desde a súa constitución  

De 10 a 20 anos 

De 21 a 30 anos  

Máis de 30 anos  

Ata 5 
puntos 

 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

D. Calidade da entidade  

Por contar coa declaración de Utilidade Pública ou ben ser unha fundación 

Por contar cunha certificación de calidade vixente (acreditada por unha 
entidade certificadora) 

Por contar con premios e/ou recoñecementos (nos últimos 10 anos) 

Ata 7 
puntos 

2 puntos 

 

3 puntos 

 

2 puntos 

E. Estabilidade e continuidade, anos que se leva desenvolvendo o 
programa solicitado  

De 1 a 5 anos 

De 6 a 15 anos 

Máis de 15 anos 

Ata 6 
puntos 

 

2 punto 

4 puntos 
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6 puntos 

F. Procedencia das persoas usuarias directas do programa solicitado 

Persoas usuarias procedentes de dous concellos 

Persoas usuarias procedentes de entre tres e cinco concellos  

Persoas usuarias procedentes de máis de cinco concellos 

Ata 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

G. Concellos nos que se presta o programa solicitado 

Actividades/servizos prestado en dous concellos 

Actividades/servizos prestados entre tres e cinco concellos 

Actividades/ servizos prestados en máis de cinco concellos  

Ata 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

H. O emprego da lingua galega  

Presentación da solicitude (resposta de notificacións en galego, etc. ) 

Compromiso do uso do galego na actividade diaria ou cotiá da entidade 

Polo emprego da lingua galega nas redes sociais, páxina web, publicacións, 
etc. da entidade 

Ata 7 
puntos 

2 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

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

Ata 30 
puntos 

Obxectivos : 

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

Ata 3 puntos 

Metodoloxía : 

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

Ata 5 puntos 

Coordinación: 

Por coordinarse internamente 

Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 

Por coordinarse cos servizos sociais municipais 

Por coordinarse con outras administracións públicas a nivel supramunicipal 

Ata 5 puntos 

1 punto 

1 punto 

2 puntos 

1 punto 

Avaliación: 

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

Ata 3 puntos 

Recursos materiais e técnicos  

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

Ata 3 puntos 

Recursos humanos : 

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

Ata 3 puntos 

Transversalidade de xénero:  

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 5 puntos  
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atención á diversidade, etc 

 

A aquelas entidades solicitantes que teñan cedido un local para o desenvolvemento 
dos seus servizos por parte da Deputación Provincial da Coruña se lles descontarán 3 
puntos da puntuación obtida. 

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou 
denegue a subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 
do RXS). 

8.4. Cambios de obxecto 

 

No que se refire aos cambios de concepto, que non se consideran cambios de 
obxecto, soamente poderán solicitarse no prazo de 10 días hábiles despois da 
notificación da resolución de concesión provisional. 
 

En canto ao cambio de lugar no que se realizará o investimento poderá solicitarse, no 
caso de obras antes do seu inicio, e no caso de bens de equipo antes da súa 
instalación ou traslado.  
 

Todos estes cambios deberán de ser aprobados pola Deputación despois do informe 
do persoal técnico. 
Base 9. Xustificación e pagamentos 
 

9.1. Prazo de xustificación 

O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral 
nas bases reguladoras.  
 

9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras xerais, para o 
cobramento da subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa 
simplificada que comprenda a seguinte documentación:  
 

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

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

c) Memoria xustificativa segundo o modelo fornecido pola deputación. 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.  

d) Factura dixital ou escaneada. 

e) De ser necesario, acreditación da obtención das correspondentes licenzas e/ou 
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permisos para a posta en marcha do centro ou servizo obxecto da subvención. 

f) 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. 

g) 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) 

Subvencións de 3.000 € ou máis:  

Ademais dos documentos sinalados con anterioridade, deberán achegar o seguinte:  

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: 

 Proxecto técnico no caso de non telo achegado na solicitude. 

 Certificación escaneada de obra subscrita por técnico colexiado competente. 

 Relación valorada dixital. 

 No caso de que as ditas obras non precisen conforme á legalidade un proxecto 
técnico, as entidades deberán achegar na fase de xustificación un informe asinado 
por un técnico competente indicando esta circunstancia no lugar dos documentos 
anteditos. 

 Acta de recepción escaneada, e fotografía. 
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 Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade 

beneficiaria. 
 

 

 

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."  
 
13.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2018. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 
"Visto o expediente 2018000000461, relativo á aprobación das bases específicas da 
convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o para o 
desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2018, no que se acreditan 
os seguintes 
 

I.- ANTECEDENTES 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerán as 
subvencións que a Deputación da Coruña convoque en réxime de concorrencia 
competitiva, dirixidas a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de 
programas de servizos sociais no ano 2018. 
 
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 2018. 
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O programa que se convoca é o seguinte, co crédito correspondente á aplicación 
presupostaria: 
 

 

Programa Acción Social Aplicación presupostaria  
 
Subprograma: Mantemento de Servizos Sociais 0611/231.21/481  
 
Existe crédito dispoñible polo importe proposto de 1 millón de euros na partida, 
documento contable RC núm. de operación 220180003923 (referencia 22018001176). 
 

O crédito adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é o 
incluído o orzamento aprobado para 2018 e poderá ser obxecto de modificación.  
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 

O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
 
O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto da convocatoria quedan garantidos os 
principios de publicidade, concorrencia y obxectividade, esixidos para o outorgamento 
de subvenciones non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 
Aprobar as Bases específicas da convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais 
no ano 2018. 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2018 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA 

 

Estas bases son complementarias das Bases reguladoras xerais publicadas no BOP 
nº 204 de 26 de outubro de 2017, e seguen a súa numeración. 
 

Datos da convocatoria 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o 
mantemento de servizos sociais no ano 2018 

Referencia: Mantemento: FOAXE  

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.21/481 
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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 1.250 € 

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

Máximo 60.000 €. Mínimo 1.000 €. 

No caso de solicitar unha petición para 
mantemento (FOAXE) e outra para 
investimento (FOIE) o máximo do importe que 
se concederá é de 60.000,00 € sumando as 
dúas subvencións 

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. 

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

 

Base 3. Obxecto 

 

3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 

 

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. 
 

A denominación do obxecto da subvención recollido na solicitude deberá reflectir 
correctamente o seu contido. De non ser así, poderase modificar de oficio pola 
Sección de Servizos Sociais. A denominación modificada será a que figure nas 
resolucións de concesión. 
 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA E MOCIDADE 
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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.  

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.  
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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. 

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. 
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- 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 (FOCVAA, 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 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. 

Co obxecto de axudar á difusión das actividades que se realizan na provincia, as 
entidades comunicarán á Sección de Servizos Sociais a realización daquelas 
actividades abertas ao público en xeral para ás que solicita a subvención previamente 
ao seu inicio a través do enderezo electrónico servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 

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 15 % do importe dos custos directos da 
actividade puntual, salvo naqueles casos nos que se xustifique, mediante declaración 
do/a representante legal, que os ditos gastos se derivan unicamente da execución da 
actividade, en cuxo caso terán a consideración de gastos directos. A valoración da 
natureza destes gastos determinarase polo persoal técnico da Unidade Xestora.  

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. 

621 Arrendamentos e canons. 

622 Reparacións e conservacións (gastos xerais). 

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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623 Servizos de profesionais independentes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de seguros.  

627 Publicidade e propaganda. 

628 Subministracións. 

629 Comunicacións e outros servizos. 

631 Outros tributos (específicos do programa). 

640 Soldos e salarios. 

642 Seguridade social a cargo da entidade.  

650 
Transferencias (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 (indemnizacións ao 
voluntariado e outros/as colaboradores/as por gastos de transporte, comida, 
vestiario, etc. específicos do programa)  

 

Base 4. Exclusións 
Ademais das exclusións que figuran nas bases reguladoras das convocatorias, 
publicadas no BOP nº. 204, do 26/10/2017, exclúense os seguintes gastos:  

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

- Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións bancarias. 

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

- Non se subvencionarán gastos derivados de litixios. 

- Non se subvencionarán gastos derivados de agasallos. 
 
Base 5. Entidades solicitantes  
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. 
 

Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes  
 

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

 

a) 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). 

b) Requisitos de rexistro: 

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

 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. 

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

 
Base 7. Solicitude 

7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas da convocatoria 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación do 
extracto da convocatoria do presente programa no BOP, a través da Base Nacional 
de Subvencións. 

7.2. Documentación  

Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades 
solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático: 

- 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 



38 

 

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 6.c, declaración de que a entidade 
conta coa autorización da Xunta de Galicia do centro, servizo e/ou programa obxecto 
da solicitude ou de ter solicitado 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. 

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

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

No caso de que a entidade solicitante presente unha solicitude dentro da 
convocatoria FOAXE e outra dentro da convocatoria FOIE para o mesmo 
programa, deberá presentar o mesmo proxecto descritivo en ámbolos dous 
expedientes, utilizando para elo o modelo da convocatoria FOAXE. 

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

- Cando no orzamento da solicitude se sinalen como específicos gastos que puideran 
ter a consideración de xerais deberá de achegarse unha declaración de que os 
anteditos gastos 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 o epígrafe no 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.  

- Certificación da relación das persoas que desempeñan os cargos dos órganos da 
entidade e, no caso de asociacións, do número de socios da entidade. 
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- Compromiso de que a comunicación e a produción escrita e oral (cartelaría, 
publicidade oral e escrita, redes sociais, etc.) a que dea lugar toda a actividade 
subvencionada pola Deputación da Coruña deberá estar en lingua galega (segundo o 
disposto na Ordenanza de uso da lingua galega na Deputación da Coruña, BOP 186 
de 29 de setembro de 2017). 

- 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 segundo o establecido na base 
6.4 das bases reguladoras xerais. 
 
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración das solicitudes  
A selección das peticións e a contía das subvencións determinaranse unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 
 

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

Ata 30 
puntos 

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

Centros residenciais ou que conten con unidade residencial  

Centros de atención diúrna ou nocturna  

Puntos de encontro familiar 

Ata 5 
puntos 

 

5 puntos 

3 puntos 

1 punto 

C. Antigüidade da entidade desde a súa constitución  

De 10 a 20 anos 

De 21 a 30 anos  

Máis de 30 anos  

Ata 5 
puntos 

 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

D. Calidade da entidade  

Por contar coa declaración de Utilidade Pública ou ben ser unha fundación 

Por contar cunha certificación de calidade vixente (acreditada por unha 
entidade certificadora) 

Por contar con premios e/ou recoñecementos (nos últimos 10 anos) 

Ata 7 
puntos 

2 puntos 

 

3 puntos 

 

2 puntos 
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E. Estabilidade e continuidade, anos que se leva desenvolvendo o 
programa solicitado  

De 1 a 5 anos 

De 6 a 15 anos 

Máis de 15 anos 

Ata 6 
puntos 

 

2 punto 

4 puntos 

6 puntos 

F. Procedencia das persoas usuarias directas do programa solicitado 

Persoas usuarias procedentes de dous concellos 

Persoas usuarias procedentes de entre tres e cinco concellos  

Persoas usuarias procedentes de máis de cinco concellos 

Ata 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

G. Concellos nos que se presta o programa solicitado 

Actividades/servizos prestado en dous concellos 

Actividades/servizos prestados entre tres e cinco concellos 

Actividades/ servizos prestados en máis de cinco concellos  

Ata 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

H. O emprego da lingua galega  

Presentación da solicitude (resposta de notificacións en galego, etc. ) 

Compromiso do uso do galego na actividade diaria ou cotiá da entidade 

Polo emprego da lingua galega nas redes sociais, páxina web, publicacións, 
etc. da entidade 

Ata 7 
puntos 

2 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

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

Ata 30 
puntos 

Obxectivos : 

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

Ata 3 puntos 

Metodoloxía : 

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

Ata 5 puntos 

Coordinación: 

Por coordinarse internamente 

Por coordinarse con outras entidades de iniciativa social 

Por coordinarse cos servizos sociais municipais 

Por coordinarse con outras administracións públicas a nivel supramunicipal 

Ata 5 puntos 

1 punto 

1 punto 

2 puntos 

1 punto 

Avaliación: 

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

Ata 3 puntos 

Recursos materiais e técnicos  

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

Ata 3 puntos 

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

Transversalidade de xénero:  

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 5 puntos  

A aquelas entidades solicitantes que teñan cedido un local para o desenvolvemento 
dos seus servizos por parte da Deputación Provincial da Coruña se lles descontarán 3 
puntos da puntuación obtida. 
 

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou 
denegue a subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 
do RXS). 
 

8.4. Cambios de obxecto 

No que se refire aos cambios de concepto, que non se consideran cambios de 
obxecto, soamente poderán solicitarse no prazo de 10 días hábiles despois da 
notificación da resolución de concesión provisional. 
 

En canto ao cambio de lugar, poderá solicitarse en calquera momento, antes da 
execución do programa e da finalización do prazo de xustificación. 
 

Todos estes cambios deberán de ser aprobados pola Deputación despois do informe 
do persoal técnico. 
 

Base 9. Xustificación e pagamentos 
9.1. Prazo de xustificación  
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral 
nas bases reguladoras.  
 

9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras xerais, para o 
cobramento da subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa 
simplificada que comprenda a seguinte documentación:  
 

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

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

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

Así mesmo, na memoria terá que quedar acreditado o cumprimento dos 
requisitos esixidos para os programas das áreas de inserción laboral . 
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d) Deberán de remitir unha copia dos materiais editados para a realización/difusión dos 
servizos, programas e/ou actividades 

e) Respecto da certificación da relación clasificada de gastos recollida no apartado 
9.3.3. das bases reguladoras xerais, 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. No caso de gastos de desprazamento en vehículos particulares, tamén 
deberán indicar o itinerario, número de quilómetros percorridos, data, matrícula do 
vehículo e, no seu caso, número de tique do peaxe, número de tique do aparcadoiro. 
Os gastos de manutención só poderán xustificarse cos datos da factura 
correspondente. 

f) 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. 

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

 

Base 11. Transversalidade de xénero 

A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 

Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 

A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases 
do proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así 
como no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo 
algunha actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro 
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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 DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O 
DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS NO ANO 2018. 
 
 Apróbase por unanimidade o seguinte acordo: 
 

"Visto o expediente 2018000000464 , relativo á aprobación das Bases específicas 
do Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento 
de programas sociosanitarios, durante o ano 2018  

I.- ANTECEDENTES 

As bases propostas teñen a finalidade de establecer o réxime polo que se rexerá o 
Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de 
programas sociosanitarios, durante o ano 2018  

Nestas Bases establécense as condicións específicas de aplicación ao programa, 
complementarias das condicións xerais recollidas nas Bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen 
ánimo de lucro e centros especiais de emprego), da Deputación Provincial da Coruña, 
ano 2018, publicadas no BOP núm. 204, de 26 de outubro de 2017. 

 

Programa Aplic. presupostaria 

Subv. Programa FOCVAA/2018 – Mantemento programas 

sociosanitarios  0611/231.21/481 

 
Existe crédito dispoñible polo importe proposto de 500.000 € na partida 
0611/231.21/481 dos Orzamentos provincias para o exercicio 2018, documento 
contable RC núm. de operación 220180003927 (referencia 22018001180). 
 
O crédito é adecuado e suficiente para atender ás solicitudes que se presenten é 
poderá ser obxecto de modificación. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DEREITO 

O órgano competente para a aprobación das bases da convocatoria é a Xunta de 
Goberno, por delegación do Presidente da Deputación aprobada por resolución núm. 
16643 do 30 de xullo do 2015. 
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O texto das bases ten o contido definido nos art. 17 e 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de subvencións. 
 
Por outra banda, considérase que no texto da convocatoria quedan garantidos os 
principios de publicidade, concorrencia y obxectividade, esixidos para o outorgamento 
de subvenciones non nominativas no art. 8 da Lei sinalada. 
 
Vistos os informes da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización. 
 
De conformidade coa normativa citada e demais concordante e de aplicación, a Xunta 
de Goberno, competente por delegación da Presidencia, ACORDA: 
 

Aprobar as Bases específicas do programa de subvencións a entidades sen fins de 
lucro para o desenvolvemento de programas sociosanitarios no ano 2018: 
 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS 
DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS 
NO ANO 2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA  
 

Estas bases son complementarias das Bases reguladoras xerais publicadas no BOP 
nº 204 de 26 de outubro de 2017, e seguen a súa numeración. 
 

Datos da convocatoria 
 

Denominación: Convocatoria do programa de subvencións a 
entidades sen fins de lucro para o mantemento 
de programas sociosanitarios, no ano 2018 

Referencia: Mantemento: FOCVAA 

Aplicación orzamentaria: Mantemento: 0611/231.21/481 

Importe total do crédito consignado: 500.000 € máis as modificacións que se poidan 
producir 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Máximo 100.000 €, mínimo 1.250 €  

Importe da subvención que se vai 
conceder: 

De 1.000 € a 40.000 €  

Porcentaxe subvencionable do orzamento 
de gastos financiables: 

Do 20% ao 80%  

 
Base 2. Réxime xurídico 
Réxime xurídico específico da convocatoria  

- Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia 

- Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 

- Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e 
o seu financiamento. 
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- Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia 

- Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de 
marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. 

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

- Lei 8/2008 do 10 de xullo, de saúde de Galicia  
 
 

Base 3. Obxecto 

 

3.1. Servizos, programas e actividades subvencionables 
 

Serán obxecto desta convocatoria os programas ou accións contemplados nesta 
base. Poderase solicitar un só código e un só tipo de programa dos enmarcados en 
cada código.  
As entidades poderán solicitar axuda para un só código dos sinalados nesta base. A 
Sección de Servizos Sociais poderá remitir as peticións ao código correspondente 
dentro da mesma convocatoria cando se estime que a solicitude está mal presentada. 
 

A denominación do obxecto da subvención recollido na solicitude deberá reflectir 
correctamente o seu contido. De non ser así, poderase modificar de oficio pola 
Sección de Servizos Sociais. A denominación modificada será a que figure nas 
resolucións de concesión. 

 
PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO E/OU 
FORMATIVOS DIRIXIDOS TANTO A AQUELES 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. 
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Co obxecto de axudar á difusión das actividades que se realizan na provincia, as 
entidades comunicarán á Sección de Servizos Sociais a realización daquelas 
actividades abertas ao público en xeral para ás que solicita a subvención previamente 
ao seu inicio a través do enderezo electrónico servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 
 
 
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.) 
Poderanse subvencionar gastos xerais sempre e cando non superen o 15% do 
importe dos custos directos da actividade puntual, salvo naqueles casos nos que se 
xustifique, mediante declaración do/a representante legal, que os ditos gastos se 
derivan unicamente da execución da actividade, en cuxo caso terán a consideración 
de gastos directos. A valoración da natureza destes gastos determinarase polo 
persoal técnico da Unidade Xestora.  

 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL(*) 

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

621 Arrendamentos e canons. 

622 Reparacións e conservacións (gastos xerais). 

623 Servizos de profesionais independentes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de seguros.  

627 Publicidade e propaganda. 

628 Subministracións. 

629 Comunicacións e outros servizos. 

631 Outros tributos (específicos do programa). 

640 Soldos e salarios. 

642 Seguridade social a cargo da entidade.  

650 
Transferencias (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 (indemnizacións ao 
voluntariado e outros/as colaboradores/as por gastos de transporte, comida, 
vestiario, etc. específicos do programa)  

No caso dos conceptos de gasto 650 e 651 a unidade xestora determinará se son ou 
non subvencionables atendendo ó obxecto solicitado.  
 

 

Base 4. Exclusións 
Ademais das exclusións que figuran nas bases reguladoras das convocatorias, 
publicadas no BOP nº. 204, do 26/10/2017, exclúense os seguintes gastos:  
 

- Non se subvencionarán estadías en balnearios que non teñan un obxectivo 
terapéutico. 
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- Exclúense dos gastos subvencionables obxecto das solicitudes os referidos a 
actividades culturais, deportivas e de lecer e tempo libre, as axudas monetarias e en 
especie que non se correspondan cos obxectivos da convocatoria. 

- Tampouco serán subvencionables os gastos financeiros nin as comisións bancarias. 

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

- Non se subvencionarán gastos derivados de litixios 

- Non se subvencionarán gastos derivados de agasallos 
 
Base 6. Requisitos e obrigas das entidades solicitantes  
 

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

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

b) Requisitos de rexistro: 

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

 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. 

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

 
Base 7. Solicitude 
 

7.1. Prazo e presentación de solicitudes específicas da convocatoria 
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O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación do 
extracto da convocatoria do presente programa no BOP, a través da Base Nacional 
de Subvencións. 
7.2. Documentación  
 

Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras, as entidades 
solicitantes teñen que achegar, de xeito telemático: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Compromiso de que na execución da súa actividade non utilizaran linguaxe sexista e 
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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 segundo o establecido na base 
6.4 das bases reguladoras xerais. 
 
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración das solicitudes  
A selección das peticións e a contía das subvencións determinaranse unha vez 
consideradas as actividades que se van realizar, ponderando as seguintes 
circunstancias: 

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

Ata 30 
puntos 

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

Terapias de rehabilitación 
Apoio psicolóxico  

Programas de información/orientación e asesoramento en distintas 
materias 

Ata 5 
puntos 

 
5 puntos 
3 puntos 
4 puntos 

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

Ata 5 
puntos 

 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

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

Ata 7 
puntos 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

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

Ata 6 
puntos 

 
2 punto 
4 puntos 
6 puntos 

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

Ata 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

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

Ata 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

H. O emprego da lingua galega  Ata 7 
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Presentación da solicitude (resposta de notificacións en galego, etc. ) 
Compromiso do uso do galego na actividade diaria ou cotiá da entidade 
Polo emprego da lingua galega nas redes sociais, páxina web, publicacións, 
etc. da entidade 

puntos 
2 puntos 
2 puntos 
3 puntos 

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

Ata 30 
puntos 

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 5 puntos 

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

Ata 5 puntos 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 3 puntos 

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

Ata 5 puntos  

A aquelas entidades solicitantes que teñan cedido un local para o desenvolvemento 
dos seus servizos por parte da Deputación Provincial da Coruña se lles descontarán 3 
puntos da puntuación obtida. 
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución pola que se conceda ou 
denegue a subvención non excederá de 6 meses (arts, 25 e 26 da LXS e arts. 62 e 63 
do RXS). 
 

8.4. Cambios de obxecto  
 

No que se refire aos cambios de concepto, que non se consideran cambios de 
obxecto, soamente poderán solicitarse no prazo de 10 días hábiles despois da 
notificación da resolución de concesión provisional. 
 

En canto ao cambio de lugar de realización da actividade, poderá solicitarse en 
calquera momento, antes do inicio da execución do programa. 
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Todos estes cambios deberán de ser aprobados pola Deputación despois do informe 
do persoal técnico. 
 
Base 9. Xustificación e pagamentos 
9.1. Prazo de xustificación  
O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral 
nas bases reguladoras.  
 
 
9.3. Documentación xustificativa 
Ademais da documentación relacionada nas bases reguladoras xerais, para o 
cobramento da subvención as entidades deberán presentar unha conta xustificativa 
simplificada que comprenda a seguinte documentación:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

f) 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 

g) 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, 
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de protección xurídica do menor, de modificación do Código civil e da Lei de 
axuizamento civil) ou, pola contra, certificación de que non se executaron este tipo de 
actividades. 

 

Base 11. Transversalidade de xénero 
 

A transversalidade de xénero supón a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, de tal modo que se garanta o acceso das 
persoas en igualdade de condicións, se planifiquen as actuacións tendo en conta as 
desigualdades existentes e se identifiquen e avalíen os resultados producidos para o 
avance na igualdade real. 
 

Terase en conta para a valoración xeral dos proxectos a inclusión do principio de 
transversalidade de xénero coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes. 
 

A inclusión do principio de transversalidade poderá realizarse en cada unha das fases 
do proxecto. Poderá incluírse a través de: utilización dunha linguaxe non sexista así 
como no material editado e/ou empregado para a realización da actividade, incluíndo 
algunha actividade específica de igualdade (formativa, de sensibilización, etc.) dentro 
do programa solicitado, a través da definición de obxectivos xerais ou específicos en 
relación coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a través da 
formulación de indicadores avaliativos en relación co fomento da igualdade de xénero, 
mediante a obtención de datos desagregados por sexo, etc. 
 

A descrición da inclusión do principio de transversalidade de xénero no programa 
solicitado realizarase a través do impreso correspondente." 
 

15.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE AVOCA A COMPETENCIA PARA APROBAR AS BASES REGULADORAS DO 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL ANUALIDADE 2018. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
7211 do 23.02.2018, pola que se avoca a competencia para aprobar as bases 
reguladoras do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e 
servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 
habitantes, anualidade 2018. 
 
16.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE AVOCA A COMPETENCIA PARA APROBAR AS BASES REGULADORAS DO 
PROGRAMA DE SOCORRISMO ANUALIDADE 2018. 
  
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
7307, do 26.02.2018, pola que se avoca a competencia para aprobar as bases 
específicas reguladoras do Programa de socorrismo dirixido a concellos do interior da 
provincia da Coruña durante o exercicio 2018. 
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Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e vinte e catro 
minutos, redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. 
Presidente, de todo o cal, eu, o secretario, dou fe. 
 


