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3. TRAMITACIÓN

Procedemento: aberto. Forma: subhasta.

4. PREZO MÍNIMO DE ADXUDICACIÓN

1.804 euros para cada posto de 12 m.

5. GARANTÍA PROVISIONAL

2% do prezo mínimo de adxudicación.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Concello do Grove. Praza do Corgo s.n. (36980)
O Grove (Pontevedra). Tfno: 986730975. Fax:
986731358. Prazo: ata o remate do prazo de presen-
tación de ofertas.

7. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS

Durante 30 días naturais seguintes ó da publica-
ción deste anuncio no B.O. da Provincia de Ponte-
vedra. Documentación a presentar: a prevista na
cláusula 12 do prego de condicións. Lugar de pre-
sentación: Rexistro Xeral do Concello, no domicilio
antes citado.

8. APERTURA DE OFERTAS

Na sala de Comisións da Casa do Concello, ás 13
horas do 3º. día hábil seguinte ó remate do prazo de
presentación de ofertas, e se fose sábado, o día
hábil seguinte.

9. Simultaneamente coa licitación sométese a
exposición pública o prego de condicións, quedan-
do aquela aprazada no caso de presentarse recla-
macións contra do citado prego.

O Grove, 6 de maio de 2008.—O Alcalde, José A.
Cacabelos Rico. 2008005394

❅❅ ❅❅ ❅❅

REDONDELA

A N U N C I O

No Boletín Oficial de Pontevedra de data
25.03.2008 publicouse anuncio polo que se expoñía
ao público polo prazo de trinta días aos efectos de
presentación de alegacións e/ou sugerencias a Or-
denanza Xeral de Subvencións do Concello de Re-
dondela. Non se presentaron nin alegacións nin su-
gerencias, polo que se eleva a definitivo o seu texto
íntegro que se transcribe a continuación.

ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS
DO CONCELLO DE REDONDELA

Exposición de motivos

A disposición adicional primeira da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) es-
tablece que os procedementos establecidos nesta lei
adaptaranse regulamentariamente ás condicións de
organización e funcionamento da Administración
Local de Galicia.

Esta adaptación farase cunha previsión de
adaptación regulamentaria que atenda ás súas es-
pecíficas condicións de organización e funciona-
mento. A concesión de subvencións resulta indis-
pensable para a realización dos obxectivos políti-
cos e económicos fixados polas corporacións locais.

Esta ordenanza pretende formular medidas con-
cretas para a aplicación dos principios xurídicos
recollidos na LSG nos procedementos de tramita-
cións de subvencións no Concello de Redondela.

Tendo en conta o exposto e o principio de auto-
organización e a competencia regulamentaria do
Concello, establecida no artigo 4º da Lei 7/85, de
bases de réxime local, do 2 de abril, parece aconse-
llable proceder á adecuación da ordenanza munici-
pal ás disposicións legais vixentes, dando así solu-
ción aos problemas que a aplicación práctiva da vi-
xente ordenanza pode producir.

TÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1. OBXECTO

Constitúe o obxecto desta norma a regulamenta-
ción do procedemento aplicable para o outorga-
mento de subvencións municipais, no marco do ré-
xime xurídico definido na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia (LSG). 

Enténdese por subvención toda disposición de
fondos realizada polo Concello de Redondela, a
prol de persoas públicas ou privadas, e que cumpra
os seguintes requisitos:

a) Que a entrega se realice sen contraprestación
directa da persoa beneficiaria

b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento
dun determinado obxectivo, a ejecución dun
proxecto, a realización dunha actividades
adopción dun comportamento singular, xa
realizados ou por desenvolver, ou a concu-
rrencia dunha situación, debendo a/o benefi-
ciaria/o cumplir as obrigas materiais e for-
mais que se estableceran.

c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situa-
ción financiada teña por obxecto o fomento
dunha actividade de utilidade pública ou in-
terese social ou de promoción dunha finali-
dade pública.

ARTIGO 2. ACTIVIDADES EXCLUÍDAS

1.—Non están comprendidas no ámbito de apli-
cación desta ordenanza as achegas en diñeiro entre
diferentes administracións públicas, así como entre
a Administración e os organismos e outros entres
públicos dependentes destas, destinadas a financiar
globalmente a actividade de cada ente no ámbito
propio das súas competencias.

Tampouco estarán comprendidas no ámbito de
aplicación desta ordenanza as achegas de diñeiro,
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que en concepto de cotas realicen as entidades que
integran a Administración local a favor das asocia-
cións, á que se refire a disposición adicional quinta
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local.

2.—Non terán carácter de subvención as com-
prendidas nos seguintes supostos:

a) O crédito oficial, agás nos supostos en que a
Administración pública subvencione ao pres-
tameiro a totalidade ou parte dos intereses
ou outras contraprestacións da operación de
crédito.

b) As que supoñan concesión de exencións non
permitidas polo RDL 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais en materia de
recursos locais de natureza tributaria e non
tributaria.

c) O prezo dos contratos realizados polo Conce-
llo de acordo coa normativa vixente en mate-
ria de contratación.

3.—Quedas excluídas do ámbito de aplicación
desta ordenanza as seguintes:

a) Os premios que se outorguen sen a previa so-
licitude da/o beneficiaria/o.

b) As subvencións aos grupos políticos do Con-
cello, segundo se estableza na súa propia
normativa.

ARTIGO 3. RÉXIME DE CONCURRENCIA

1.—As subvencións ás que se refire a presente
norma convocaranse en réxime de concurrencia
competitiva, requerindo para a súa concesión a
comparación, en único procedemento, dunha even-
tual pluralidade de solicitudes entre sí, de acordo
cos criterios establecidos nesta norma e nas bases
que, no seu caso, ponderan rexir a convocatoria co-
rrespondente.

2.—Con carácter excepcional, cando por razón
da natureza da actividade a subvencionar, das ca-
racterísticas da persoa, física ou xurídica, ou enti-
dade que deba executar aquela actividade, ou
cando se acrediten razóns de interese público, so-
cial, económico ou humanitario, non sexa posible
promover a concorrencia pública, as subvencións
outorgaranse mediante resolución ou acordo moti-
vado do órgano competente para concedelas, no
que se farán constar as razóns que xustifiquen a
excepción da convocatoria en réxime de concorren-
cia, así como a forma na que deberá ser justificada
a aplicación dos fondos recibidos. En todo caso tra-
mitarase o correspondente expediente, no que figu-
rarán os informes que acrediten as circunstancias
anteriores.

3.—Exceptúanse, asimesmo, do réxime de con-
correncia, as subvencións previstas nominativa-
mente no orzamento municipal.

ARTIGO 4. CONTÍA DA SUBVENCIÓN

Anualmente o Concello e os seus organismos au-
tónomos consignarán a cantidade que estimen per-
tinente nos respectivos ornamentos para atenderen
as actividades subvencionables.

No caso de convocatorias realizadas en réxime
de concorrencia, poderanse estimar as solicitudes
ás que se lle outorgara mayor valoración, sempre
que reúnan os requisitos determinados nestas nor-
mas e, no seu caso, nas bases da convocatoria, ata
que se esgote o crédito presupostario.

O importe das subvencións reguladas nas pre-
sentes normas, en ningún caso poderá ser de tal
contía que, illadamente ou en conxunto con sub-
vencións ou axudas doutras Administración Públi-
cas ou doutros entes públicos ou privados, xa sexan
nacionais ou internacionais, supere o orzamento do
proxecto ou actividade para o que se solicita.

As subvencións muncipais destinaranse a finan-
ciar programas de actuación que vaian a realizar as
entidades cidadáns sempre que complementen as
actividades de competencia municipal ou colaboren
con elas.

ARTIGO 5. PERCEPTORES DE SUBVENCIÓNS

1.—Terá a consideración de beneficiaria/o de
subvencións a persoa física ou xurídica que deba
realizar a actividade que fundamentou o seu outor-
gamento, ou que se atope na situación que lexitima
a súa concesión.

2.—O réxime xurídico das/os beneficiarias/os de
subvencións e das entidades colaboradoras, será o
que se establece nos artigos 8 a 12 da LSG, na pre-
sente Ordenanza e nas bases reguladoras da corres-
pondente convocatoria.

3.—As entidades e colectivos cidadáns que soli-
citen as subvencións ás que se refire esta norma,
ademais de carecer de ánimo de lucro, deberán
cumprir os requisitos esixidos na correspondente
convocatoria. Cando se trate de asociacións, debe-
rán estar inscritas no Rexistro Municipal de Aso-
ciacións do Concello de Redondela.

4.—Tratándose de subvencións enmarcadas na
cooperación ao desenvolvemento, as Organizacións
non Gubernamentais deberán estar inscritas no re-
xistro público correspondente e dispoñer de sede
central ou delegación na Comunidade Autónoma de
Galicia.

ARTIGO 6. DEREITOS E OBRIGAS 
DOS PERCEPTORES

O perceptor da subvención terá dereito a reca-
bar e obter en todo momento o apoio e a colabora-
ción do Concello de Redondela na realización da
actividade ou proxecto que se subvenciona (permi-
sos, autorizacións, licenzas, etc.).
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Os perceptores da subvención están obrigados a:

1.—Aceptar a subvención. No caso de que esto
non sexa posible deberán renunciar a ela expresa e
motivadamente, no prazo de quince días, contados
a partir daquel no que reciban a notificación de
concesión da subvención.

2.—Realizar a actividade para a que foi concedi-
da a subvención, axustándose aos termos do pro-
xecto.

3.—Acreditar ante este Concello a realización da
actividade e cumprir cos requisitos e condicións
que se determinaran na concesión da axuda.

4.—Someterse ás actuacións de comprobación e
facilitar a documentación e os datos que se lle re-
quiran.

5.—Dar conta das modificacións que poidan
xurdir na realización do proxecto, xustificándoas
adecuadamente.

6.—Agás previsión expresa contemplada nas
bases reguladoras de cada convocatoria, os percep-
tores non subcontratarán os porxectos obxecto das
devanditas subvencións.

7.—Comunicar, tan pronto como se coñeza, a ob-
tención de subvencións ou axudas para a mesma fi-
nalidade, procedentes doutras administracións e
entidades públicas ou privadas, nacionais ou inter-
nacionais.

8.—Xustificar adecuadamente a subvención na
forma que se prevea nesta Ordenanza.

9.—Acreditar con anterioridade a ditarse a pro-
posta de resolución da concesión, que se atopa ao
corrente no cumprimento das súas obrigas tributa-
rias e fronte á Seguridade Social.

10.—Dispoñer dos libros contables, rexistros di-
ligenciados e demais documentos debidadmente
auditados nos termos esixidos pola legislación mer-
cantil e sectorial aplicable á/ao beneficiaria/o en
cada caso, así como cantos estados contables e re-
xistros específicos sexan esixidos polas bases regu-
ladoras da subvención, coa finalidade de garantir o
adecuado exercizo das facultades de comprobación
e control.

11.—Conservar os documentos xustificativos da
aplicación dos fondos recibidos, incluídos os docu-
mentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto
das actuacións de comprobación e control.

TÍTULO II
PROCEDEMENTO

CAPÍTULO 1. INICIACIÓN

ARTIGO 7. CONVOCATORIA

Agás nos supostos previstos no artigo 3.2, o pro-
cedemento iniciarase mediante convocatoria efec-
tuada polo órgano competente para a súa resolu-
ción, e publicada no Taboleiro de Edictos do Con-

cello, así como nos lugares que establezan as Bases
reguladoras de cada convocatoria.

Se o importe total das subvencións a outorgar
nun mesmo procedemento excede de 60.000,00
euros, publicarase tamén un extracto no Boletín
Oficial da Provincia.

No anuncio da convocatoria indicarase obliga-
toriamente:

1.—Obxecto e finalidade da subvención

2.—Requisitos para solicitala

3.—Lugar das oficinas municipais donde as/os
interesadas/os poidan obter as bases da convocato-
ria

4.—Lugar e prazo de presentación das solicitu-
des

ARTIGO 8. BASES DA CONVOCATORIA

Previamente á publicación da convocatoria, o
órgano competente para a resolución do procede-
mento deberá aprobar as bases escpecíficas que a
rexerán.

As bases deberán respectar, en todo caso, a pre-
sente norma e conterán, como mínimo:

a) Definición do obxecto da subvención.

b) Requisitos que deberán reunir as persoas be-
neficiarias para a obtención da subvención,
e, no seu caso, os membros das entidades
contempladas no apartado 2 e segundo pará-
grafo do apartado 3 do artigo 8 da LSG, e
forma e prazo no que deben presentarse as
solicitudes.

c) Condicións de solvencia e eficacia que deban
reunir as persoas xurídicas (apartado 2 do
artigo 9 da LSG).

d) Procedemento de concesión da subvención.

e) Criterios obxectivos de outorgamento da
subvención e, no seu caso, ponderación deles.

f) Contía individualizada da subvención ou cri-
terios para a súa determinación.

g) Órganos competentes para a ordenación, ins-
trucción e resolución do procedemento de
concesión da subvención, e o prazo no que
será notificada a resolución.

h) Determinación, no seu caso, dos libros e re-
xistros contables específicos para garantir a
adecuada justificación da subvención

i) Prazo e forma de xustificación por parte da
persoa beneficiaria ou da entidade colabora-
dora, no seu caso, do cumprimento da finali-
dade para a que se concedeu a subvención e
da aplicación dos fondos recibidos.

k) Medidas de garantía que, no seu caso, se con-
sidere preciso constitír a prol do Concello,
medios de constitución e procedemento de
cancelación.
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l) Posibilidade de efectuar pagos anticipados e
abonos a conta, así como o réxime de garan-
tías que, no seu caso, deberán achegar as
persoas beneficiarias.

m) Circunstancias que poderán dar lugar á mo-
dificación da resolución, como consecuencia
da alteración das condicóns tidas en conta
para a concesión da subvención.

n) Compatibilidade ou incompatibilidade con
outras subvencións, axudas, ingresos ou re-
cursos para a mesma finalidade, procedentes
de calesquera administracións ou entres pú-
blicos ou privados, nacionais, da Unión Eu-
ropea ou de organismos internacionais.

o) Criterios de graduación dos posibles incum-
primentos de condicións impostas con motivo
da concesión das subvencións. Estes criterios
resultarán de aplicación para determinar a
cantidade que finalmente vai percibir a per-
soa beneficiaria, ou, no seu caso, o importe a
reintegrar, e deberán respostar ao principio
de proporcionalidade.

CAPÍTULO II. PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES

ARTIGO 9. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
E PRAZOS

As persoas físicas ou xurídicas, entidades e co-
lectivos interesados deberán solicitar a subvención
dentro do prazo que se sinale na convocatoria, po-
dándose formalizar no impreso normalizado esta-
blecido ao efecto.

Sen prexuízo do que poidan establecer as bases
da convocatoria, á solicitude acompañarase a docu-
mentación que se especifica nos artigos seguintes e
reunido os requisitos establecidos nas normas de
procedemento administrativo.

ARTIGO 10. LUGAR DE PRESENTACIÓN
E ÓRGANO AO QUE SE DIRIXE A PETICIÓN

As solicitudes, xunto coa documentación que se
acompañe, presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello e serán dirixidas á Alcaldía-Presidencia.

ARTIGO 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
XUNTO COA SOLICITUDE

1.—As persoas interesadas deberán acompañar
á solicitude de subvención, os documentos e infor-
macións determinados nas bases reguladoras, agás
que os documentos esixidos xa estiveran en poder
do Concello, en tal caso o solicitante poderá aco-
llerse ao establecido no apartado f) do artigo 35 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídi-
co das Administracións Públicas e do Procedemen-
to Administrativo Común, sempre que se faga cons-
tar a data e o órgano ou dependencia en que foron
presentados, ou, no seu caso emitidos, e cando non

transcorriran máis de cinco anos dende o remate do
procedemento ao que correspondan.

2.—Agás manifestación expresa en contrario, a
presentación da solicitude por parte da persoa be-
neficiaria, conlevará a autorización ao órgano xes-
tor da subvención, para recabar os certificados a
emitir pola Axencia Estatal de Administración Tri-
butaria, pola Tesourería Xeral da Seguridade So-
cial e pola Xunta de Galicia, aos efectos de acredi-
tar o estar ao corrente no pago das súas obrigas tri-
butarias e da Seguridade Social.

3.—As bases reguladoras da subvención poderán
admitir a substitución da presentación de determi-
nados documentos, por unha declaración responsa-
ble da persoa solciitante. Neste caso, con anteriori-
dade á proposta de resolución de concesión da sub-
vención, deberase requerir a presentación da
documentación que acredite a realidade dos datos
contados na devandita declaración, nun prazo non
superior a 15 días.

ARTIGO 12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
POLOS COLECTIVOS CIDADÁNS

Cando se prevea expresamente nas bases regula-
doras, poderán acceder á condición de persoa bene-
ficiaria, as agrupacións de persoas físicas ou xurí-
dicas, as comunidades de bens ou colectivos cida-
dáns que, aínda carecendo de personalidade
xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, activi-
dades ou comportamentos ou se encontren na si-
tuación que motiva a concesión da subvención.

Nestes supostos, a documentación esixible será:

— Datos personais do representante do colecti-
vo (nome e apelidos, NIF, domicilio, teléfono,
e-mail, etc.).

— Relación nominal, coa súa aceptación expre-
sa, das persoas que integran o proxecto ou
actividade.

— Proxecto concreto para o que se prentende a
subvención e presuposto pormenorizado dos
gastos e ingresos a realizar para a súa execu-
ción.

— Declaración xurada do representante legal de
non atoparse inhabilitado para contratar
coas Administracións Públicas, ou para obter
subvención procedente delas e de encontrar-
se facultado para actuar no seu nome.

— Datos dunha conta bancaria mancomunada
na que figurarán como mínimo dous titula-
res.

— Calquera outro documento que se considere
necesario para permitir unha mellor valora-
ción da subvención solicitada.
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ARTIGO 13. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 
DA SOLICITUDE

Se o escrito de solicitude non reunira os requisi-
tos necesarios para a súa tramitación, requerirase
por escrito á persoa solicitante para que subsane os
defectos observados no prazo máximo e improrro-
gable de 10 días, quedando apercibido que de non
facelo así, se lle terá por desistido da súa petición e
se arquivarán as actuacións e máis trámite, confor-
me ao previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26
de novembro, de Réxime Xurídico das Administra-
cións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común.

CAPÍTULO III. TRAMITACIÓN

ARTIGO 14. REMISIÓN AO PROCEDEMENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN

A tramitación das solicitudes, emisión dos infor-
mes que procedan, requerimentos, resolución, noti-
ficacións, recursos, e cantos actos sexan precisos
ata cegar á finalización do procedemento, axusta-
rase ao establecido na devandita Lei 30/1992, do 26
de novembro (LRXAP e PAC).

ARTIGO 15. COMISIÓNS DE VALORACIÓN

Para a valoración dos proxectos ou actividades
subvencionables constiturase un órgano colegiado
integrado polo Alcalde, ou Concelleira/o Delegado
no seu caso, que actuará como Presidente,
dúas/dous Concelleiras/os e dúas /dous traballado-
res do Concello, que serán definidas/os nas corres-
pondentes bases reguladoras da subvención,
unha/un das/os cales actuará como Secretaria/o.

Corresponde a esta comisión de Valoración o
exame das solicitudes presentadas e a comparación
entre elas mediante a aplicación dos criterios de
valoración establecidos nas correspondentes bases,
a fin de establecer unha prelación entre elas e for-
mular a correspondente proposta de adjudicación a
prol de aquelas que obtiveran maior valoración, co
límite fixado na convocatoria, e dentro do crédito
dispoñible.

A proposta de resolución, que non terá carácter
vinculante, deberá expresar a/o solicitante, ou rela-
ción de solicitantes para as/os que se propón a con-
cesión da subvención, e a súa contía, expresando os
criterios de valoración seguidos para efectuala.

ARTIGO 16. REFORMULACIÓN DAS SOLICITUDES

1.—Cando a subvención teña por obxecto a fi-
nanciación de actividades a desenvolver pola per-
soa solicitante, e o importe da subvención a outor-
gar que consta na proposta de resolución provisio-
nal, sexa inferior ao que figura na solicitude
presentada, deberase pedir á/ao beneficiaria/o, se
a´si está previsto nas bases reguladoras, a reformu-

lación da súa solicitude para axustar os compromi-
sos e condicións á subvención outorgable.

2.—Unha vez que a solicitude teña a conformi-
dade do órgano colegiado, remitirase con todo o ac-
tuado ao órgano competente para que dite a Reso-
lución.

3.—En todo caso, a reformulación de solicitudes
deberá respectar o obxecto, condicións e finalidade
da subvención, así como os criterios de valoración
establecidos respecto das solicitudes ou peticións.

CAPÍTULO IV. RESOLUCIÓN E PAGO
DA SUBVENCIÓN

ARTIGO 17. RESOLUCIÓN 

Será competente para resolver as solicitudes de
subvención, o órgano que o sexa para a disposición
do gasto, sen prexuízo da delegación que poida fa-
cerse a prol da Xunta de Goberno Local. Aos efec-
tos do previsto no artigo 42 da Lei 30/1992, de 26
de novembro (LRXAP e PAC), o prazo máximo
para resolver as solicitudes de subvención será de
tres meses, contados a partir do día no que remate
o prazo establecido na convocatoria para presenta-
las, e o silencia da Administración terá carácter
desestimatorio.

O acordo de resolución da subvención será noti-
ficado ás/aos solicitantes. No caso de concesión ex-
presarase a contía outorgada, forma de pagamento,
condicións nas que se outorga e os medios de con-
trol que, no seu caso, se estableceran.

Non se concederá subvención ningunha a solici-
tantes que tiveran pendente de justificación sub-
vencións anteriores.

ARTIGO 18. PAGO DA SUBVENCIÓN

Con carácter previo á convocatoria da subven-
ción ou á súa concesión directa, deberá efectuarse a
aprobación do gasto. A resolución de concesión,
conlevará o compromiso do gasto correspondente.

O pago da subvención levarase a cabo previa
xustificación da persoa beneficiaria da realización
da actividade, proxecto, obxectivo ou adopción do
comportamento para ao que se concedeu, nos ter-
mos establecidos nas bases reguladoras da subven-
ción.

Perderase o dereito ao cobro total ou parcial da
subvención no suposto de falta de xustificación ou
de concorrencia dalgunha das causas previstas no
artigo 33 da LSG.

Tamén se poderán realizar pagos anticipados
que suporán entregas de fondos con carácter previo
á justificación, como financiación necesaria para
poder levar a cabo as actuacións inherentes á sub-
vención sempre que así se prevea nas bases regula-
doras da subvención.
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Porén, en ningún caso se poderán facer pagos
anticipados a beneficiarias/os que solicitaran e ob-
tiveran a declaración de concurso, foran declarados
insolventes en calquera procedemento, estén suxei-
tos a intervención xudicial, ou foran inhabilitados
conforme á Lei Concursal sen que rematara o perí-
odo de inhabilitación fixado na sentencia de califi-
cación do concurso, foran declarados en quebra, en
concurso de acreedores, insolvente fallido en cal-
quera procedemento ou sexeito a intervención xu-
dicial, haber iniciado expediente de quita e espera
ou de suspensión de pagos, ou presentado solicitu-
de xudicial de quebra ou de concurso de acreedo-
res, mentras, no seu caso, non foran rehabilitados.

Non se poderá facer o pago da subvención men-
tres que a persoa beneficiaria non estea ao corrente
no cumprimento das súas obrigas tributarias e
fronte á Seguridade Social, ou sexa bebedor por re-
solución de procedencia de reintegro.

TÍTULO III
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS

ARTIGO 19. CONCESIÓN DIRECTA 

Respecto das subvencións contemplads no artigo
2, que quedan exceptuadas do réxime de conco-
rrencia, a resolución de concesión e, no seu caso, os
convenios a través dos cales se canalicen estas sub-
vencións, establecerán as condicións e compromi-
sos aplicables de conformidade co disposto nesta
Ordenanza e na LGS.

Os convenios serán o instrumento habitual para
canalizar as subvencións previstas nominativamen-
te no Orzamento Xeral do Concello.

TÍTULO IV
XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN

CAPÍTULO I. OBRIGA DE XUSTIFICAR
E DOCUMENTACIÓN

ARTIGO 20. OBRIGA DE XUSTIFICAR

Os perceptores de subvencións con cargo ao or-
zamento municipal, deberán xustificar a aplicación
dos fondos percibidos ante a Concellaría ou servizo
do Concello que se estableza nas bases reguladoras,
no prazo máximo de tres meses, contados desde a
data prevista nas bases para o remate do proxecto
ou actividade que se subvenciona.

Se o proxecto ou actividade subvencionados non
remataran na data sinalada, a persoa beneficiaria
deberá solicitar por escrito a ampliación do prazo
de justificación con indicación da data de finaliza-
ción.

ARTIGO 21. FORMA DE ACREDITAR
A REALIZACIÓN DO PROXECTO
OU ACTIVIDADE

A acreditación da realización do proxecto ou ac-
tividade subvencionados, farase polos seguintes
medios:

1.—Conta xustificativa dos gastos realizados,
que reunirá os seguintes requisitos:

— Incluirá, baixo a responsabilidade da persoa
declarante, os xustificantes de gasto ou calquera
outro documento con validez xurídica que permi-
tan acreditar o cumprimento do obxecto da sub-
vención.

— Unha declaración das actividades realizadas
que foran financiadas coa subvención e o seu custo,
co desglose de cada un dos gastos nos que se inco-
rrira.

— Para xustificar os gastos xerais de obras,
bens e servizos, achegaranse as correspondentes
facturas. Os gastos de persoal, dietas, etc. Xustifi-
caranse a través das nóminas. Os restantes gastos
subvencionables mediante facturas e outros docu-
mentos de valor probatorio no tráfico xurídico
mercantil ou con eficacia administrativa.

Deberán presentarse orixinais e fotocopias que
serán diligenciadas polo Concello, devolvendo
aqueles ás/aos interesadas/os á maior brevidade
posible. Nas facturas deixarase constancia de que
foron utilizadas como justificante da subvención
percibida, especificando a convocatoria correspon-
dente. En todo caso, as facturas deberán ter data
do exercizo económico para o que se concedeu a
subvención.

— Asimesmo, aos efectos de xustificar adecua-
damente a subvención concedida, poderá esixirse,
se así o establecen as bases reguladoras, os ejem-
plares da documentación e publicidade xenerada
pola actividade subvencionada.

— Cando as actividades foran financiadas, ade-
mais de coa subvención, con fondos propios ou con
outros fondos ou recursos, deberá acreditarse na
justificación, o importe, procedencia e aplicación
de tales fondos ás actividades subvencionadas.

— No suposto de adquisición de bens inmobles,
deberá achegarse ademais, certificación de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito
no correspondente rexistro oficial.

2.—Cando así o requiran as características das
subvencións convocadas, ou das persoas beneficia-
rias á sque van destinadas, e se estableza nas bases
reguladoras da concesión, a xustificación do gasto
realizado poderá acreditarse tamén por módulos ou
mediante a presentación de estados contables.
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ARTIGO 22. GASTOS SUBVENCIONABLES 

1.—Considéranse gastos subvencionables aque-
les que, sen lugar a dúbida, respondan á natureza
da subvención. En ningún caso o custo de adquisi-
ción dos gastos subvencionables poderá ser supe-
rior ao valos de mercado.

2.—Agás disposición en contrario nas bases,
considérase gasto realizado o que foi efectivamente
pagado antes do remate do período de xustificación
establecido nelas.

3.—En ningún caso serán gastos subvenciona-
bles:

— Os intereses bebedores das contas bancarias

— Intereses, recargos e sancións administrativas
e penais

— Os gastos de procedementos xudiciais

4.—Os tributos son gasto subvencionable cando
a persoa beneficiaria da subvención os abone efec-
tivamente. En ningún caso se consideran gastos
subvencionables os impostor indirectos cando
sexan susceptibles de recuperación ou compensa-
ción, nin os impostor persoais sobre a renda.

5.—Os custos indirectos serán imputados pola/o
beneficiaria/o á actividade subvencionada na parte
que razoablmente corresponda, de acordo cos prin-
cipios e normas de contabilidade xeralmente admi-
nitidas e, en todo caso, na medida na que tales cus-
tos correspondan ao período no que efectivamente
se realiza a actividade.

CAPÍTULO II. PROCEDEMENTO
E XUSTIFICACIÓN

ARTIGO 23. FISCALIZACIÓN

Unha vez recibida a documentación pertinente,
a Concellería ou servizo xestor da subvención, re-
mitirá todas as actuacións relativas á súa justifica-
ción á Intervención Municipal para a súa fiscaliza-
ción.

Emitido o correspondente informe da Interven-
ción Municipal efectuarase a oportuna proposta de
resolución que se elevará para a súa aprobación ao
órgano que concedera a subvención.

ARTIGO 24. REINTEGRO DE CANTIDADES

A declaración xudicial ou administrativa de nu-
lidade ou anulación da subvención levará consigo a
obriga de devolver as cantidades percibidas.

Tamén procederá o reintegro das cantidades
percibidas e a esixencia do interese de demora co-
rrespondente, dende o momento de pago da sub-
vención ata a data na que se acorde a procedencia
do reintegro, nos casos sinalados no artigo 33 da
LSG e, en especial, nos seguintes:

a) Obtención da subvención falseando as condi-
cóns requeridas para elo ou ocultando aque-
las que o impedirían.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo,
da actividade ou do proxecto, ou a non adop-
ción do comportamento que fundamenta a
concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou
a xustificación insuficiente nos termos esta-
blecidos no artigo 28 da LSG e, no seu caso,
nas bases reguladoras da subvención.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as me-
didas de difusión contidas no apartado 3 do
artigo 15 da mesma Lei.

e) Resitencia, excusa, obstrución ou negativa ás
actuacións de comprobación e control finan-
ciero previstas nos artigos 11 e 12 da LSG,
así como o incumprimento das obrigas conta-
bles, rexistrales ou de conservación de docu-
mentos, cando de elo se derive a imposibili-
dade de verificar o emprego dado aos fondos
percibidos, o cumprimento do obxectivo, a
realidade e regularidade das actividades sub-
vencionadas, ou a concorrencia de subven-
cións, axudas, ingresos ou recursos para a
mesma finalidade procedentes de calesquera
administracións ou entes públicos ou priva-
dos, nacionais, da Unión Europea ou de orga-
nismos internacionais.

f) Incumprimento das obrigas impostas pola
Administración ás persoas beneficiarias, así
como dos compromisos por estas asumidos
con motivo da concesión da subvención, sem-
pre que afecten ou se refiran ao modo no que
se deben conseguir os obxectivos, realizar a
actividade, executar o proxecto ou adoptar o
comportamento que fundamenta a concesión
da subvención.

g) Nos demais supostos previstos no artigo 33
da LSG e bases reguladoras da subvención.

Cando o importe da subvención, illadamente ou
en concorrencia co outras, exceda o custe da activi-
dade subvencionada, procederá o reintegro do ex-
ceso obtido, así como a esixencia do interese de de-
mora correspondente.

As cantidades percibidas e non investidas na fi-
nalidade para a que foi concedida a subvención, así
como as cantidades non justificadas, serán reinte-
gradas á Facenda Municipal, devengando intereses
de demora.

ARTIGO 25. PROCEDEMENTO DE REINTEGRO

A devolución de cantidades axustarase ao pro-
cedemento contemplado no artigo 38 da LSG.

Iniciarase de oficio por acordo do órgano que
concedeu a subvención, ben por propia iniciativa,
ben por petición razoada da Concellería ou servizo
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xestor da subvención ou por denuncia. Tamén se
iniciará como consecuencia do informe de control
financeiro emitido pola intervención municipal.

Na tramitación do procedemento garantirase, en
todo caso, o dereito da/o interesada/o a ser oída/o.

TÍTULO V
CONTROL FINANCEIRO DAS SUBVENCIÓNS

ARTIGO 26. OBXECTO DO CONTROL FINANCEIRO

O control financeiro das subvencións exercerase
pola Intervención Municipal, sen prexuízo das fun-
cións atribuídas ao Consello de Contas de Galicia e
terá como obxecto verificar:

— A adecuada e correcta obtención da subven-
ción por parte da persoa beneficiaria.

— O cumprimento das súas obrigas na xestión e
aplicación da subvención.

— A adecuada e correcta xustificación da sub-
vención.

— A realidade e a regularidade das operacións
que, de acordo coa justificación presentada,
foran financiadas coa subvención.

— A adecuada e correcta financiación das acti-
vidades subvencionadas, nos termos estable-
cidos no apartado 3 do artigo 17 da LSG.

— A existencia de feitos, circuntancias ou situa-
cións non declaradas á Administración polas
persoas beneficiarias, e que pudieran afectar
á financiación das actividades subvenciona-
das, a adecuada e correcta obtención, utiliza-
ción, disfrute ou justificación da subvención,
así como a realidade e regularidade das ope-
racións con ela financiadas.

ARTIGO 27. ACTIVIDADES DE CONTROL
FINANCEIRO

O control financeiro de subvencións poderá con-
sistir en:

a) O exame de rexistros contables, contas ou es-
tados financeiros das persoas beneficiarias e
da documentación que os soporte.

b) O exame de operacións individualizadas e
concretas, relacionadas ou que pudieran
afectar ás subvencións concedidas.

c) A comprobación de aspectos parciais e con-
cretos dunha serie de actos relacionados ou
que pudieran afectar ás subvencións conce-
didas.

d) A comprobación material das inversións fi-
nanciadas.

e) As actuacións concretas de control que deban
realizarse conforme co que en cada caso esta-
blezan as bases reguladoras e, no seu caso, a
resolución de concesión.

f) Calesquera outras comprobacións que resul-
ten necesarias en atención ás características
especiais das actividades subvencionadas.

O control financeiro poderá extenderse ás perso-
as físicas ou xurídicas ás que se encontren asocia-
das/os as/os beneficiarias/os, así como a calquera
outra persoa susceptible de presentar un interés na
consecución dos obxectivos, na realización das ac-
tividades, na ejecución dos proxectos, o una adop-
ción dos comportamentos.

As/os beneficiarias/os, as entidades colaborado-
ras, e as/os terceiras/os relacionadas/os co obxecto
da subvención ou coa súa justificación, estarán
obrigadas/os a prestar colaboración e facilitar
canta documentación sexa requerida no exercizo
das funcións de control que corresponden á Inter-
vención Municipal, nos termos establecidos no arti-
go 45 da LSG.

Cando no exercizo das funcións de control finan-
ceiro se deduzan indicios da incorrecta obtención,
destino e justificación da subvención percibida, a
Intervención Municipal proporá a adopción das me-
didas cautelares que se estimen precisas co obxecto
de impedir a desaparición, destrucción ou altera-
ción das facturas, documentos equivalentes ou
substitutivos e calquera outro documento relativo
ás operaicóns nas que se manifesten tales indicios.

As medidas deberán ser proporcionadas ao fin
que se persiga. En ningún caso se adoptarán aque-
las que poidan producir un prexuízo de imposible
ou difícil reparación.

TÍTULO VI
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 28. INFRACCIÓNS E RESPONSABLES

Constitúen infraccións administrativas en mate-
ria de subvencións, as accións e omisións tipifica-
das no Título IV da LSG, e serán sancionadas in-
cluso a título de simple negligencia.

Serán responsables das infraccións administra-
tivas en materia de subvencións, as persoas físicas
ou xurídicas, públicas ou privadas, así como os co-
lectivos cidadáns e entes sen persoanlidade que
teñan a condición de beneficiarias/os de subven-
cións. Así como, no seu caso, as entidades colabora-
doras e os representantes legais das persoas benefi-
ciarias que carezan de capacidade de obrar.

ARTIGO 29. PROCEDEMENTO SANCIONADOR

O procedemento sancionador, a tipificación das
sancións que se poden impoñer, así como os prazos
de prescrición delas, axustaranse ao previsto nos
artigos 57 e seguintes da LSG.

Redondela, 6 de maio de 2008.—O Concelleiro
Delegado de Participación Cidadá (Delegación
BOP núm. 146, do 30 de xullo de 2007), Xosé Carlos
Pazos Docampo. 2008005208


