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 Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno que terá lugar o venres, 
6 de abril, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 6/18, do 16 de marzo. 
 
Asesoría Xurídica 
 
2.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón 
comparecencia no procedemento concursal nº 512/2017, que se tramita á entidade 
"Viviendas y Muebles Urbanos y Rústicos, SL". 
 
3.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 342/2017 que se tramita á entidade 
"Maderas y Leña Arosa, S.L.". 
 
Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego 
 
4.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia nº 2018/9594 pola que se 
avoca a competencia para aprobar as bases reguladoras do Programa de fomento 
pesqueiro para investimentos anualidade 2018. 
 
5.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia nº 2018/11262 pola que se 
avoca a competencia para aprobar as bases reguladoras do Programa de fomento 
pesqueiro para actividades anualidade 2018. 
 
6.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para 
actividades durante o ano 2018. 
 
7.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para 
investimentos durante o ano 2018. 
 
8.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de 
protección civil da provincia da Coruña, de concellos de menos de 20.000 habitantes, 
para investimentos durante o ano 2018. 
 
9.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de 
protección civil da provincia da Coruña, de concellos de menos de 20.000 habitantes, 
para actividades durante o ano 2018. 
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10.-Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de 
actividades de promoción económica durante o ano 2018. 
 
11.- Aprobación das bases específicas da convocatoria do Programa de subvencións 
dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de 
promoción económica durante o ano 2018. 
 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
12.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón avocar a 
aprobación das bases do Programa de subvencións a fundacións e a entidades sen 
fins de lucro da provincia da Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou 
blibliotecas, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018. 
 
13.-Toma de coñecemento da Resolución da Presidencia pola que se dispón avocar a 
aprobación das bases do Programa de subvencións a empresas audiovisuais para 
apoiar a distribución, comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na 
provincia da Coruña durante o ano 2018 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día seis de abril de dous mil dezaoito. 

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

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

 
CONCORRENTES 

 
PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

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

 
 
 Escúsanse os Sres. Leira Piñeiro, Regueira Varela e Souto Vivero. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral da 
Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel Pardellas Rivera 
e a xefa do Negociado II de Información e Actas, dona Mª Elisa Gimeno Peón. 
 

Aberto o acto ás doce horas e dez minutos, o Sr. Secretario  le os asuntos 
incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os acordos 
seguintes: 
 
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 6/18, DO 16 DE 
MARZO. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a acta da sesión anterior, número 6/18, do 16 de 
marzo. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 512/2017, 
QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE "VIVIENDAS Y MUEBLES URBANOS Y 
RÚSTICOS, SL". 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
8415 do 07.03.2018, pola que se dispón comparecencia desta Deputación provincial, 
como parte interesada,  no procedemento concursal nº 512/2017, que se tramita á 
entidade "Viviendas y Muebles Urbanos y Rústicos, SL", encomendándolle a 
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representación de defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
342/2017 QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE "MADERAS Y LEÑA AROSA, S.L.". 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
8410, do 07.03.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 342/2017 que se 
tramita á entidade "Maderas y Leña Arosa, S.L.", encomendándolle a representación 
de defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López 
Rey. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA Nº 2018/9594 
POLA QUE SE AVOCA A COMPETENCIA PARA APROBAR AS BASES 
REGULADORAS DO PROGRAMA DE FOMENTO PESQUEIRO PARA 
INVESTIMENTOS ANUALIDADE 2018. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia, 
número 9594, do 16.03.2108, pola que se avoca a competencia  para aprobar as 
bases reguladoras do Programa de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de 
pescadores e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para 
investimentos anualidade 2018. 
 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA Nº 2018/11262 
POLA QUE SE AVOCA A COMPETENCIA PARA APROBAR AS BASES 
REGULADORAS DO PROGRAMA DE FOMENTO PESQUEIRO PARA 
ACTIVIDADES ANUALIDADE 2018. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia nº 
11262, do 02.04.2018, pola que se avoca a competencia para aprobar as bases 
reguladoras do Programa de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores 
e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña para actividades anualidade 
2018. 
 
6.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA ACTIVIDADES 
DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para actividades durante o ano 2018. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA 
ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2018. 
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BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN. 
 
Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións de 

agricultura dirixido ás entidades asociativas 
agrarias e labregas, gandeiras e forestais da 
provincia da Coruña para actividades durante 
o exercicio 2018 

Referencia: FO028A 
Aplicación orzamentaria: 0510/414.1/481/ 285.000€ 
Importe total do crédito consignado: Presuposto 2018 e modificativos  
Importe do orzamento de gastos da actividade: Mínimo 5.000€, máximo /30.000€ 
Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 1.000€, máximo /24.000€ 
Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos 
financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  
Accións tendentes a apoiar ás entidades agrarias e labregas, gandeiras e forestais en proxectos 
destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e 
forestal que teñan como obxecto 
 
- A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais 
 
- Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios 
 
- O asesoramento e formación técnica para a investigación e innovación tecnolóxica 
 
- O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético 
 
- Accións tendentes á mellora da calidade xenética 
 
Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: 
contratación de persoal técnico, comerciais, etc., labores de implantación e acondicionamento de 
cultivos, desbroces, rozas mecánicas, podas, alternativas enerxéticas, tratamentos silvícolas para 
prevención de incendios, asesoramento técnico para a supervisión do proxecto, formación 
técnica co fin de conseguir o fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria. 
 
3.-2 gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

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

623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas) 

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

- Os gastos de manutención, aloxamento e atencións protocolarias 

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

- Os gastos de contratación de persoal propio da entidade 

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

- A realización de estudos 

- Os gastos de funcionamento da entidade.  

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

- Os gastos de publicidade, propaganda e relacións públicas 

 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos da convocatoria  
 
- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación e comunidades de montes en man 
común 
-Asociacións agrarias, labregas, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro 
Todas estas entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos seus 
asociados. 
 
Base 6.- Obrigas das entidades 
 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras xerais, deberán 
cumprir o seguinte requisito: 
 

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

Base 7.- Solicitude 
7.1.- Prazo da convocatoria FO028A/2018 
 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a 
través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
7.2.- Documentación específica da convocatoria 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 
Memoria explicativa da actividade, que conterá os seguintes aspectos: 

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

 Calendario de realización da actividade ao longo do ano 2018 
 Adecuación da actividade ao interese provincial 
 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  

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

Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 

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

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 

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

Interese da proposta presentada: Ata 25 puntos 
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Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da 
presidencia , tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
.Calidade e solvencia técnica da proposta: Ata 15 puntos. 
.O impacto da actividade no medio: Ata 10 puntos 

 
 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

 
9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 

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

 

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

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

 

 
7.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES ASOCIATIVAS 
AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS 
DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da 
Coruña para investimentos durante o ano 2018. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS E LABREGAS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA 
INVESTIMENTOS DURANTE O ANO 2018. 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN. 
 

Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións 

dirixido ás entidades asociativas agrarias e 
labregas, gandeiras e forestais da provincia 
da Coruña para investimentos durante o 
exercicio 2018 

Referencia: FO028B 
Aplicación orzamentaria: 0510/414.1/781/ 118.000€ 
Importe total do crédito consignado: Presuposto 2018 e modificativos 
Importe do orzamento de gastos da actividade: Mínimo 5.000€ , máximo /30.000€ 
Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 1000€, máximo /24.000€ 
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Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos 
financiables: 

Do 20% ao 80%  

Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria  
Accións tendentes a apoiar ás entidades agrarias e labregas, gandeiras e forestais en proxectos, que 
sexan investimento, destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter 
agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto: 
 
- A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais 
 
- Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios 
 
- O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético 
- Accións tendentes á mellora da calidade xenética 
 
Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: infraestruturas 
materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, repoboación forestal, 
entutorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), axudas a investimentos 
(construcións, equipamentos, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), adquisición de 
equipos e sistemas informáticos, investimentos que supoñan aforro enerxético.  
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL  

206 Aplicacións informáticas 

211 Construcións 

214 Maquinaria e útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

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

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

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

Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos da convocatoria  
 
- Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación e comunidades de montes en man 
común 

-Asociacións agrarias e labregas, gandeiras e forestais sen ánimo de lucro 
Todas estas entidades teñen obrigatoriamente que ter como fin a prestación de servizos aos seus 
asociados. 
 

Base 6.- Obrigas das entidades 
 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras xerais, deberán 
cumprir o seguinte requisito: 
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- No caso das asociacións, deben acreditar un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de 
presentación da solicitude. 

Base 7.- Solicitude 
 
7.1.- Prazo da convocatoria FO028B/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do 
Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
7.2.- Documentación específica da convocatoria 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 
 

- Memoria explicativa do investimento, que conterá os seguintes aspectos: 
 Breve descrición do investimento que se vai realizar, para os efectos de comprobar que é 

subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 38 
 Calendario de realización do investimento ao longo do ano 2018 
 Adecuación da actividade ao interese provincial 
 Nº de persoas beneficiadas directa ou indirectamente  

- Compromiso de manter a adscrición do ben ás fins que motivaron a concesión da subvención, 
por un prazo mínimo de cinco anos, no caso de inmobles ou de dous anos no caso de bens 
inventariables. 
- Compromiso, cando corresponda, de inscribir o ben no rexistro público correspondente, con 
indicación da subvención obtida e do período de adscrición do dito ben ás fins previstas.  

 
No caso de realización de obras: 
 

 Resumo do presuposto de execución por capítulos ou unha memoria valorada, pero unha vez 
concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a achega do 
proxecto técnico. No obstante o anterior, cando o orzamento de execución da obra supere o 
límite do contrato menor, é dicir, 40.000€ IVE excluído, deberá presentarse necesariamente o 
proxecto técnico; así como naqueles proxectos de contía inferior cando se trate de obras que 
afecten á estabilidade, seguridade e estanqueidade da obra, circunstancia que deberá 
acreditarse no expediente. 

 No caso de que os proxectos de obras estean divididos en fases, deben achegar a 
programación total, coa indicación do número de fases, importe e calendario de realización, así 
como 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 é susceptible de utilización 
independente. 

 Declaración de ter a acreditada a propiedade ou dereito real que se posúa sobre o ben inmoble, 
propiedade ou arrendamento, con indicación do prazo de vixencia, e, no seu caso, declaración 
de ter autorización do propietario para a realización das obras.  

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

 Declaración do número de referencia catastral do ben inmoble 
 

 
Base 8.- Resolución 

 
8.1.- Valoración das solicitudes 
 
Criterios valoración do programa  
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Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 

Número de beneficiados directa ou indirectamente: Ata 20 puntos 

Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 

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

Ata 10 puntos 

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

-A necesidade e contribución real do investimento 
presentado para o mellor desenvolvemento das actividades 
da entidade:Ata 15 puntos 
-A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento 
subvencionado:Ata 10 puntos 

Ata 25 puntos 

 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

 
9.3- Documentación xustificativa específica da convocatoria 

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

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con 
indicación dos investimentos realizados, dos usuarios e dos resultados obtidos, así como detalle 
dos ingresos ou subvencións que financiasen o investimento subvencionado, con indicación do 
seu importe de procedencia, asinada pola presidencia ou representante legal. 

 A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas 
preceptivas e cumprimento de normas contractuais e acreditación da recepción de obra ou 
equipamento, ou no seu caso referencia expresa de que non son preceptivas. 

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

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

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

memoria e declaración do IVE, deberán achegar: 

 Conta xustificativa 

 Factura dixital ou escaneada 

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

ademais da memoria e declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación: 
1.- No suposto de adquisición de bens de equipo: 
 

 Conta xustificativa 
 Factura dixital ou escaneada 
 Acta de recepción escaneada, ou albará de entrega, e fotografía do obxecto da solicitude 
 Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade 

beneficiaria 
 Se o importe do equipo supera os 15.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse 

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

2.- No suposto de adquisición de bens inmobles: 
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Conta xustificativa 

 Escritura pública escaneada se a adquisición é superior a 15.000 € (IVE excluído) 
 Declaración de inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do 

ben á finalidade para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, 
que non poderá ser inferior a cinco anos. 

 Se o importe do ben supera os 15.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente 
unha valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 

3.- Execución de obras: 
 

 Conta xustificativa 
 Certificación escaneada de obra subscrita por técnico colexiado competente 
 Relación valorada dixital 
 Factura dixital ou escaneada 
 Acta de recepción escaneada, e fotografía 
 Declaración da aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria da subvención. 

 
Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase exclusivamente o importe 
da execución material, (non poderá incorporar, polo tanto, nin gastos xerais nin beneficio industrial nin o 
imposto sobre o valor engadido), non obstante poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou 
escaneadas, expedidas polos distintos provedores. 
 
Se as obras as executa contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos 
xerais, beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou escaneada expedida polo contratista e 
certificado da aprobación polo órgano competente da entidade. O importe do IVE só será gasto 
subvencionable se non ten o carácter de deducible para o beneficiario." 
 
 

8.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A AGRUPACIÓNS, ASOCIACIÓNS E 
ASOCIACIÓNS DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DA PROVINCIA DA CORUÑA, DE CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES, PARA INVESTIMENTOS DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de 
voluntarios de protección civil da provincia da Coruña, de concellos de menos de 
20.000 habitantes, para investimentos durante o ano 2018. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A 
AGRUPACIÓNS, ASOCIACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE AGRUPACIÓNS DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DA PROVINCIA DA CORUÑA, DE 
CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA INVESTIMENTOS 
DURANTE O ANO 2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN 

Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás 

agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións 
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de voluntarios de protección civil da provincia da Coruña 
de concellos de menos de 20.000 habitantes para 
investimentos durante o ano 2018 

Referencia: DP0033/2018 
Aplicación orzamentaria: 0510/135/781 importe 40.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Mínimo 5.000€ Máximo.15.000€ 

Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo:1000€ Máximo:12.000 € 
Porcentaxe da solicitude: Do 20% ao 80% do orzamento de gastos 
Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria DP 0033/2018 
Investimentos tendentes a impulsar o mantemento e reforzo dos servizos que veñen prestando á 
cidadanía, como poden ser: 
 

 Compra de equipos e ferramentas, propias da actividade, e destinados ao incremento e mellora 
dos servizos  

 Elementos de transporte 
 Mobiliario local agrupación/asociación 
 Equipos para proceso de información 

 
 
3.2 Gastos subvencionables nesta convocatoria: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

214 Maquinaria e útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

218 Elementos transporte 

Base 4.- Exclusións 
Exclusións da convocatoria DP0033/2018 
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa as seguintes actividades: 

 Os gastos referidos a investimentos que non se correspondan co obxecto da convocatoria 
- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 
 

Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos da convocatoria DP0033/2018 
Agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil con un 
mínimo de 5 membros que realicen labores de colaboración co concello ao que pertencen, de 
menos de 20.000 habitantes, colaboración que se acreditará dalgún dos seguintes xeitos: 
1.- Que teñan asinado algún convenio de colaboración co concello ao que pertencen. 
2.- Que algún membro da corporación do concello ao que pertence forme parte da directiva da 
agrupación/asociación/asociación de agrupacións, en representación do concello. 
3.-Que os estatutos que rexan a agrupación/asociación/asociación de agrupacións fosen aprobados polo 
concello ao que pertence 
Base 6.- Obrigas das entidades 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán cumprir os seguintes requisitos: 
Obriga de destinar os bens aos fins concretos para o que foi concedida a 
subvención durante un período mínimo de cinco anos, no caso de inmobles, ou 
de dous anos no caso de bens inventariables. 
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As entidades terán, en lugar visible e na súa páxina web, a imaxe corporativa da 
Deputación da Coruña. 
Base 7.- Solicitude 
7.1.- Prazo da convocatoria DP 0033/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a 
través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
7.2.- Documentación 
Documentación específica da convocatoria DP0033/2018 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 Memoria explicativa do investimento, asinada polo representante, que conterá os seguintes 
aspectos: breve descrición do investimento que se ha realizar para os efectos de comprobar que 
é subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3, o seu calendario de 
realización ao longo do ano 2018, o número de membros da agrupación na data da 
presentación da solicitude e o número de matrícula dos vehículos rexistrados a nome da 
agrupación na data sinalada. 

 
Base 8.- Resolución 

8.1.- Criterios do baremo da convocatoria DP0033/2018 
 
Coeficiente de financiamento derivado da solicitude Ata 25 puntos 
Numero de membros da agrupación: Ata 25 puntos 
Prioridade proporcional aos concellos con menor número de habitantes; o 
numero de habitantes será a poboación de dereito do concello segundo o 
padrón de poboación municipal vixente a 1 de xaneiro de 2017, e aprobado 
oficialmente polo Goberno, e no seu defecto será o derradeiro aprobado. 

Ata 25 puntos 

Número de vehículos dos que sexa titular a agrupación: Ata 25 puntos 
 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.3- Documentación xustificativa 

Documentación específica da convocatoria DP0033 /2018 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 
No caso de que o importe da subvención concedida sexa inferior a 3.000€ 
Presentarase a seguinte documentación:  
 
 Conta xustificativa 
 Factura dixital ou escaneada 
 Acreditación da recepción do investimento 
 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con 

indicación dos investimentos realizados, das persoas usuarias, dos resultados obtidos e as 
desviacións acaecidas, así como o detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o 
investimento subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia. 

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

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

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

 Conta xustificativa 
 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con 
indicación dos investimentos realizados, das persoas usuarias, dos resultados obtidos e as 
desviacións acaecidas, así como o detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o 
investimento subvencionado, con indicación do seu importe e procedencia. 
 

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

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

1.- Adquisición de bens de equipo: 
- Conta xustificativa 
- Factura dixital ou escaneada 
- Acta de recepción escaneada, ou do albará de entrega e fotografía do obxecto da solicitude 
- Declaración do acordo de aprobación da factura polo órgano competente da entidade beneficiaria. 
- Se o importe do equipo supera os 15.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente unha 
valoración pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente." 
 

 
9.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A AGRUPACIÓNS, ASOCIACIÓNS E 
ASOCIACIÓNS DE AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
DA PROVINCIA DA CORUÑA, DE CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES, PARA ACTIVIDADES DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de 
voluntarios de protección civil da provincia da Coruña, de concellos de menos de 
20.000 habitantes, para actividades durante o ano 2018. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A 
AGRUPACIÓNS, ASOCIACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE AGRUPACIÓNS DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DA PROVINCIA DA CORUÑA DE 
CONCELLOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA ACTIVIDADES 
DURANTE O ANO 2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN 
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Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás 

agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións 
de voluntarios de protección civil da provincia da 
Coruña, de concellos de menos de 20.000 habitantes, 
para actividades durante o ano 2018 

Referencia: DP0032/2018 
Aplicación orzamentaria: 0510/135/481 Importe:80.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos da 
actividade: 

Mínimo 5000€ Máximo 15.000 € 

Importe da subvención que se ha conceder: Mínimo 1000€ Máximo 12.000€ 
Porcentaxe da solicitude: Do 20% ao 80% do orzamento de gastos 
 
Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria DP0032/2018 
Accións tendentes a impulsar o mantemento e reforzo dos servizos que veñen prestando á 
cidadanía, como poden ser: 
 
-Desprazamentos do persoal voluntarios no desenvolvemento das súas funcións 
-Pólizas de seguros do persoal voluntario 
-Seguros dos vehículos propiedade ou cedidos en uso da agrupación/asociación 
-Compra vestiario non inventariable propio da actividade (duración inferior a 1 ano) 
-Formación: cursos, gastos de desprazamento por mor da asistencia a estes, profesorado e material 
didáctico. 
-Organización de xornadas/congresos destinado ao voluntariado e público en xeral, co fin de inculcar a 
idea da autoprotección entre a poboación da provincia  
-Retribucións e seguridade social do persoal administrativo da agrupación, da asociación ou da 
asociación de agrupacións 
 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

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

623 Servizos profesionais independentes (contratacións externas) 

624 Transportes 

625 Primas seguros 

628 Subministracións (vestiario non inventariable, duración inferior a 1 ano) 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade social a cargo da entidade 

Base 4.- Exclusións 
 
Exclusións da convocatoria DP0032/2018 
 
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa as seguintes actividades: 

 Os gastos de carácter xeral da entidade.  
- O importe do IVE non se considerará gasto subvencionable cando sexa susceptible de recuperación ou 
compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 
- Manutención  
 Os gastos referidos a actividades culturais, deportivas, de lecer e tempo libre e de servizos sociais que 

non se correspondan cos obxectivos da convocatoria. 
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Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos da convocatoria DP0032/2018 
 
Agrupacións, asociacións e asociacións de agrupacións de voluntarios de protección civil con un mínimo 
de 5 membros que realicen labores de colaboración co concello ao que pertencen, de menos de 20.000 

habitantes, colaboración que se acreditará dalgún dos seguintes xeitos: 
1.- QUE TEÑA ASINADO ALGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO AO QUE 
PERTENCE. 
2.- QUE ALGÚN MEMBRO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO AO QUE PERTENCE FORME PARTE 
DA DIRECTIVA DA AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE AGRUPACIÓNS, EN 
REPRESENTACIÓN DO CONCELLO  
3.- QUE OS ESTATUTOS QUE REXAN A AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE 
AGRUPACIÓNS FOSEN APROBADOS POLO CONCELLO AO QUE PERTENCE. 
 

Base 6.- Obrigas das entidades 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán cumprir os seguintes requisitos: 
As entidades terán, en lugar visible na súa páxina web, a imaxe corporativa da 
Deputación da Coruña. 
Base 7.- Solicitude 
 
7.1.- Prazo da convocatoria DP0032/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a 
través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
7.2.- Documentación 
 
Documentación específica da convocatoria DP0032/2018 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 

 Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante, que conterá os seguintes 
aspectos: breve descrición da actividade que se vai realizar para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3, o seu calendario de 
realización ao longo do ano 2018, o número de membros da agrupación na data da 
presentación da solicitude e o número e matrícula dos vehículos rexistrados a nome da 
agrupación na data sinalada. 

 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios do baremo da convocatoria DP0032/2018 
 
Coeficiente de financiamento derivado da solicitude Ata 25 puntos 
Numero de membros da agrupación: Ata 25 puntos 
Prioridade proporcional aos concellos con menor número de habitantes; o 
número de habitantes será a poboación de dereito do concello segundo o padrón 
de poboación municipal vixente a 1 de xaneiro do 2017 e aprobado oficialmente 
polo Goberno, e no seu defecto será o derradeiro aprobado : 

Ata 25 puntos 

Número de vehículos dos que sexa titular a agrupación: Ata 25 puntos 
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Base 9.- Xustificación e pagamento 

 
9.3- Documentación xustificativa 

 
Documentación específica da convocatoria DP0032/2018 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 

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

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

 

 
10.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE 
LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a 
realización de actividades de Promoción Económica durante o ano 2018. 
 
CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DE SUBVENCIÓNS 
DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA 
PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE O ANO 2018  
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN. 
Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a 

entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña 
para a realización de actividades de Promoción 
Económica durante o ano 2018 

Referencia: FOENAA/2018 
Aplicación orzamentaria: 0510/414.2/481 - IMPORTE : 350.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 
orzamentaria. 

Importe do orzamento de gastos Liña 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€ 
Liña 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€ 

Importe da subvención que se ha conceder: Liña 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€  
Liña 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 € 
 

Porcentaxe da solicitude: Do 20% ao 80% do orzamento de gastos 
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Na liña 1 -Os proxectos deberán ser referidos a actividades de ámbito 
meramente local ou municipal. 
Na liña -2 Os proxectos deberán ter a consideración e impacto que exceda do 
ámbito municipal con repercusión supramunicipal, comarcal ou provincial, ou 
ben ser referidos a eventos dunha natureza especialmente relevante polo seu 
contido e transcendencia. 
 
Base 3.- Obxecto 
 
Obxecto específico da convocatoria FOENAA/2018 
 
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de actividades 
tendentes a impulsar o desenvolvemento económico, o fomento do emprego, o apoio ao comercio e a 
hostalaría, apoiando liñas de comercialización e promoción dos nosos produtos de calidade que permitan a 
penetración no mercado, mediante axudas á loxística e a distribución, por parte das entidades sen ánimo 
de lucro que forman parte dos seguintes ámbitos: 
 
a) Asociacións de empresarios e comerciantes: 
 

 Organización de congresos, exposicións, talleres, xornadas e seminarios relacionados coa 
promoción económica da provincia. 

 

 Festas de recoñecido interese turístico, feiras de artesanía, feiras de exaltación de produtos 
típicos da zona. 

 

 Actividades de promoción, difusión e animación do comercio local ( campañas de Nadal, 
animación comercial en núcleos urbanos, decoración e animación en zonas comerciais, 
publicidade do comercio asociado, folletos, revistas, guías etc.) 

 Cursos de formación  
 

b)Asociacións de cazadores: 
 

 Desbroces, sementeira, seguro e gardería TECOR.  
 

c)Entidades de natureza veciñal e mulleres rurais:  
 

 Apoio ás liñas de comercialización e promoción dos produtos de calidade típicos da zona, para 
dálos a coñecer e permitir a penetración no mercado nacional e internacional, a través de festas 
de recoñecido interese turístico, feiras e festas de exaltación do produto típico, xornadas, 
campañas comerciais , publicidade , cursos de formación . 

 
3.2 Gastos subvencionables neste programa: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL 

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

621 Arrendamentos e canons 

623 Servizos de profesionais independentes (contratacións externas) 

625 Primas seguros 

627 Publicidade e propaganda 

640 Soldos e salarios 

642 Seguridade social a cargo da entidade 
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*Resolución do 26.03/2013, do Plan de contabilidade de pequenas e medianas 
entidades sen fins lucrativos 
Base 4.- Exclusións 
 
Exclusións da convocatoria FOENAA/2018 
 
Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases reguladoras, non serán 
obxecto de subvención neste programa as seguintes actividades: 

 

 Os gastos das agrupacións de voluntarios de protección civil. 

 Os gastos de carácter xeral da entidade.  

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

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

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

 Os gastos financeiros. 

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

 Os gastos das protectoras de animais  

 Os gastos de reparacións e conservacións 

 Os gastos de comunicacións e outros servizos 
Base 5.- Solicitantes 
Requisitos específicos da convocatoria FOENAA/2018 
--Entidades sen ánimo de lucro, asociacións de empresarios e comerciantes, asociacións de veciños e de 
mulleres rurais, legalmente constituídas no momento de facer a solicitude, con domicilio fiscal na 
provincia da Coruña ou que acrediten que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito 
territorial desta provincia. . 
 
Base 6.- Obrigas das entidades 
 
Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán cumprir o seguinte requisito: 
 

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

 
Base 7.- Solicitude 
 
7.1.- Prazo da convocatoria FOENAA/2018 
 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da provincia da Coruña, a 
través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
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7.2.- Documentación 
 
Documentación específica da convocatoria FOENAA/2018 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica de xeito telemático: 

 

 Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante, que conterá os seguintes 
aspectos: breve descrición da actividade que se ha realizar para os efectos de comprobar que é 
subvencionable nesta convocatoria segundo o disposto na base 3, o seu calendario de 
realización ao longo do ano 2018, a súa adecuación ao interese provincial, número de persoas 

usuarias directa ou indirectamente  
 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios de valoración da convocatoria FOENAA/2018 
 
Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 
Número de persoas usuarias directa ou indirectamente polas actividades: Ata 20 puntos 
Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 
A colaboración con outras entidades sen ánimo de lucro da provincia: Ata 10 puntos 
Interese da proposta presentada: 
 
Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución da 
presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos: 
 

 A calidade e solvencia técnica da proposta: Ata 15 puntos 
 O impacto da actividade no medio: Ata 10 puntos  

Ata 25 puntos 

 

 
Base 9.- Xustificación e pagamento  
 
9.3- Documentación xustificativa 

 
Documentación específica da convocatoria FOENAA/2018 
 
Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar a seguinte documentación 
específica: 

 

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

 Declaración da entidade relativa á repercusión do IVE que, no seu caso, inclúan nas facturas 
xustificativas do gasto realizado. De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, 
o IVE será subvencionable no caso de que non sexa deducible pola entidade." 
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11.- APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA DO 
PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDO A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE 
LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA INVESTIMENTOS DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DURANTE O ANO 2018. 
 
 Apróbase, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"1.- Aprobar as bases especificas reguladoras da convocatoria do programa de 
subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para 
investimentos de promoción económica durante o ano 2018. 
 
BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN AS BASES 
XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN. 
 

Datos da convocatoria 
Denominación: Convocatoria do programa de subvencións dirixido 

a entidades sen ánimo de lucro da provincia da 

Coruña para investimentos de promoción 

económica durante o ano 2018 
Referencia: FOENIA/2018 
Aplicación orzamentaria: 0510/414.2/781 IMPORTE 500.000€ 

Este importe poderá ser obxecto de modificación 

orzamentaria. 
Importe do orzamento de gastos do investimento: Liña 1.-Máximo: 30.000€, mínimo:5.000€ 

Liña 2.-Máximo 100.000€ ,mínimo 30.000€ 
Importe da subvención que se ha conceder: Liña 1.- Máximo 24.000€, mínimo:1.000€  

Liña 2.- Máximo 80.000€, mínimo 20.000 € 

 

Porcentaxe subvencionable do orzamento de 

gastos financiables: 
Do 20% ao 80% 

 
Na liña 1 -Os proxectos deberán ser referidos a investimentos de ámbito 
meramente local ou municipal. 
Na liña 2- Os proxectos deberán ter a consideración e impacto que exceda do 
ámbito municipal con repercusión comarcal ou provincial, ou ben ser referidos 
a investimentos dunha natureza especialmente relevante polo seu contido e 
transcendencia. 
 

Base 3.- Obxecto 
Obxecto específico da convocatoria FOENIA/2018 
As axudas económicas obxecto da presente convocatoria destinaranse á realización de investimentos 

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

hostalaría,por parte das entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos seguintes ámbitos: 

 
a) Entidades de natureza veciñal e mulleres rurais: 

 

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

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



23 

 

iluminación pública. 

 Reforma e mellora de locais sociais. 

 Adquisición de mobiliario ou equipamento informático. 

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

 
b) Asociacións de cazadores:  

 
 Repoboacións cinexéticas, sinalización Tecor 

 
c) Asociacións de empresarios e comerciantes  

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

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

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

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

 
3.2 Gastos subvencionables nesta convocatoria: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PXCPENL (*) 

206 Aplicacións informáticas 

211 Construcións 

214 Maquinaria e útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Outro inmobilizado material (repoboacións cinexéticas  

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

Exclusións da convocatoria FOENIA/2018 
 

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

 
 Os gastos das agrupacións de voluntarios de protección civil 

 Os gastos das protectoras de animais 

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

convocatoria 

 Os investimentos no patrimonio arquitectónico  

 Os gastos financeiros 

 Elementos de transporte 

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

recuperación ou de compensación pola entidade (art. 31.8 LXS) 
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Base 5.- Solicitantes 

 
Requisitos específicos da convocatoria FOENIA/2018 
-Entidades sen ánimo de lucro, tales como asociacións de empresarios e comerciantes, asociacións de 

veciños e de mulleres rurais,legalmente constituídas no momento de facer a solicitude, con domicilio fiscal 

na provincia da Coruña ou que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no 

ámbito territorial desta provincia. 
 

Base 6.- Obrigas das entidades 

 

Ademais das obrigas establecidas na base 6 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán cumprir os seguintes requisitos: 

 

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

 
Obriga de destinar os bens aos fins concretos para a que foi concedida a subvención durante un 

período mínimo de cinco anos, no caso de inmobles, ou de dous anos, no caso de bens 

inventariables. 

 

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

Coruña. 

Base 7.- Solicitude 
 

7.1.- Prazo da convocatoria FOENIA/2018 
O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de 
publicación da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do 
Sistema Nacional de Publicación de Subvencións. 
7.2.- Documentación 
 

Documentación específica da convocatoria FOENIA/2018 
Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases reguladoras das 
convocatorias de subvencións, deberán presentar telematicamente a seguinte 
documentación específica: 

 

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

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

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

realización ao longo do ano 2018, a súa adecuación ao interese provincial e o número de 

persoas beneficiadas directa ou indirectamente  

 No caso de realización de obras: 

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

concedida a axuda, de ser legalmente necesario, requirirase para a xustificación a achega do 

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

informe técnico. Non obstante o anterior, cando o orzamento de execución da obra supere o 

límite do contrato menor, é dicir, 40.000€ IVE excluído, deberá presentarse necesariamente o 

proxecto técnico; así como naqueles proxectos de contía inferior cando se trate de obras que 

afecten á estabilidade, seguridade e estanquidade da obra, circunstancia que deberá acreditarse 

no expediente. 

 No caso de que os proxectos de obras estean divididos en fases, deben achegar a programación 
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total, coa indicación de número de fases, importe e calendario de realización, así como que 

contan con financiamento para a realización da totalidade das fases. As sucesivas propostas que 

se presenten deberán numerarse por fases coa indicación das xa executadas. Deberá 

acreditarse tamén que cada unha das fases subvencionadas son susceptibles de utilización 

independente. 

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

ben inmoble ou, no seu caso, declaración de ter a autorización do propietario, para a realización 

de obras. 

 Declaración do número de referencia catastral do ben inmoble 

 Compromiso de solicitar a licenza ou autorizacións preceptivas. 

 
Base 8.- Resolución 

 

8.1.- Criterios de valoración da convocatoria FOENIA/2018 

 
Coeficiente de financiamento derivado da solicitude: Ata 40 puntos 
Número de beneficiados directa ou indirectamente polas actividades: Ata 20 puntos 
Emprego da lingua galega na súa realización: Ata 5 puntos 
A posibilidade de utilización do investimento por entidades distintas da 

solicitante da subvención: 
Ata 10 puntos 

Interese da proposta presentada: 
Valoraranse, por unha comisión técnica, que será designada por resolución 

da presidencia, tendo en conta os seguintes aspectos: 

 

 A necesidade e contribución real do investimento presentado 

para o mellor desenvolvemento das actividades da entidade: 

Ata 15 puntos 

 A vida útil ou tempo de aproveitamento do investimento 

subvencionado:ata 10 puntos 

Ata 25 puntos 

 

 
Base 9.- Xustificación e pagamento 

 

9.3- Documentación xustificativa 
 

Xustificación das subvencións da convocatoria FOENIA/2018  
 

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

 

 Memoria xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención con indicación dos 

investimentos realizados, das persoas usuarias, dos resultados obtidos e as desviacións acaecidas, así como o 

detalle dos ingresos ou subvencións que financiasen o investimento subvencionado, con indicación do seu 

importe e procedencia,asinada dixitalmente polo presidente ou representante da entidade. 

 

 A memoria deberá reflectir expresamente os seguintes termos: obtención de licenzas preceptivas e 

cumprimento de normas contractuais e acreditación da recepción da obra ou do equipamento. 
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- Acreditación da inclusión do logotipo da Deputación, do uso da lingua galega nos soportes de difusión das 

actividades subvencionadas e da obriga de incluír en lugar visible e na súa páxina web a imaxe corporativa da 

Deputación da Coruña. 

 

- Declaración relativa á repercusión do IVE que no seu caso, inclúan as facturas xustificativas do gasto realizado. 

De acordo co disposto no art. 31.8 da Lei xeral de subvencións, o IVE será subvencionable no caso de que non 

sexa deducible pola entidade. 

 

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

declaración do IVE, deberán achegar: 

 

- Conta xustificativa 

 Factura dixital ou escaneada 

 Albará de entrega 

 No caso de repoboacións cinexéticas, presentación de autorización para a solta na consellería 

pertinente e autorización para esta outorgada polo órgano competente da Xunta de Galicia. 

 Acreditación da recepción da obra ou equipamento 

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

declaración do IVE, deberán achegar a seguinte documentación:  

 
1.- Adquisición de bens de equipo: 
- Conta xustificativa 
-Factura dixital ou escaneada 

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

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

- Se o importe do equipo supera os 15.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente unha valoración 

pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 
- Acreditación da solicitude de 3 presupostos 
2.- Adquisición de bens inmobles: 

 

- Conta xustificativa 

 

- Escritura pública escaneada se a adquisición é superior a 15.000 € (IVE excluído) 

 

- Declaración de inscrición no Rexistro da Propiedade do financiamento obtido e da adscrición do ben á finalidade 

para a que a subvención foi concedida polo prazo que se estableza nas bases, que non poderá ser inferior a cinco 

anos. 
 

- Se o importe do ben supera os 15.000,00 € (IVE excluído) deberá achegarse telematicamente unha valoración 

pericial do ben adquirido subscrito por técnico colexiado independente. 

 
3.- Execución de obras: 

 

-Conta xustificativa 
- Certificación escaneada de obra subscrita por técnico colexiado competente 
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- Relación valorada dixital 

- Factura dixital ou escaneada 

- Acta de recepción escaneada, e fotografía 

- Declaración da aprobación polo órgano competente da entidade beneficiaria da subvención. 
Se as obras as executa a administración, na certificación de obra concretarase exclusivamente o importe da 

execución material, (non poderá incorporar, polo tanto, nin gastos xerais nin beneficio industrial nin o imposto sobre 

o valor engadido), non obstante poderá ser substituída esta por facturas dixitais ou escaneadas, expedidas polos 

distintos provedores. 
Se as obras as executa o contratista adxudicatario, á certificación de obra que poderá conter os gastos xerais, 

beneficio industrial e IVE, acompañarase factura dixital ou escaneada expedida polo contratista e certificado da 

aprobación polo órgano competente da entidade. O importe do IVE só será gasto subvencionable se non ten o 

carácter de deducible para o beneficiario." 
 

 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Por proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno, tras a declaración por unanimidade 
da urxencia, acorda incluír fóra da orde do día os seguintes asuntos: 
 
12.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN AVOCAR A APROBACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A FUNDACIÓNS E A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO DA 
PROVINCIA DA CORUÑA TITULARES DE MUSEOS, CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN OU BLIBLIOTECAS, PARA O DESENVOLVEMENTO DE 
ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2018. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da presidencia número 
10031, do 20.03.2018, pola que se dispón avocar a aprobación das Bases do 
programa de subvencións a fundacións e a entidades sen fins de lucro da provincia da 
Coruña titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas, para o 
desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018. 
 
13.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN AVOCAR A APROBACIÓN DAS BASES DO PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓNS A EMPRESAS AUDIOVISUAIS PARA APOIAR A DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN E EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL EN LINGUA GALEGA NA 
PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O ANO 2018. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da presidencia número 
10.766 do 26.03.2018, pola que se dispón avocar a aprobación das bases do 
programa de subvencións a empresas audiovisuais para apoiar a distribución, 
comercialización e exhibición audiovisual en lingua galega na provincia da Coruña 
durante o ano 2018. 
 
 

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


