Acta da sesión ordinaria da Xunta de Goberno
correspondente ó día 8 de maio de 2020
Con data oito de maio do ano dous mil vinte, ás dez horas e trinta minutos, reúnese a
Xunta de Goberno da Deputación a través do sistema de videoconferencia (a través do enlace
lifesizecloud.com remitido coa convocatoria), co fin de realizar sesión ordinaria en primeira
convocatoria e tratar nela os asuntos que figuraban na orde do día, coa asistencia dos seguintes
deputados e deputadas:
Presidente:
D. José Manuel Baltar Blanco
Deputados/as:
D. Rosendo Luis Fernández Fernández
D. Plácido Álvarez Dobaño
D. Jorge Pumar Tesouro
D. Pablo Pérez Pérez
D.ª Ana María Villarino Pardo
D. César Manuel Fernández Gil
D. Armando Ojea Bouzo
Secretario:
D. Juan Marquina Fuentes
Interventora: D.ª Mónica Legaspi Díaz
Ausentes: D.ª Luz Doporto Real
Iníciase o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, do modo que se reflicte a
continuación:
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDENTE Á
ORDINARIA DO DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.- A Secretaría Xeral deu traslado do
borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 30 de abril de 2020.
Non se producen intervencións, polo que a Xunta de Goberno, por unanimidade,
adopta o seguinte acordo:
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- Aprobar a acta da sesión ordinaria do día 30 de abril de 2020, conforme co borrador
elaborado pola Secretaría Xeral.
2.- MODIFICACIÓN DOS PREZOS PÚBLICOS FIXADOS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO PAZO DOS DEPORTES
PACO PAZ.- En proposta formulada polo Servizo de Deportes da Deputación Provincial,
para que, ante a previsión de apertura parcial e gradual da zona fitness do Pazo dos Deportes
Paco Paz, se estableza unha nova tarifa temporal ou transitoria, ata agora inexistente, para
unha xornada e por importe de 2,00 euros, e que deixaría de ser de aplicación cando o Pazo
dos Deportes retome a súa programación ordinaria porque cesen as limitacións impostas como
consecuencia da crise sanitaria provocada pola pandemia do COVID-19, e de conformidade
coa proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
1º. Modificar o acordo de liquidación dos prezos públicos pola aplicación da
Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e a realización de
actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz, publicado no BOP núm.187 de data 16.08.2018,
engadindo no apartado de actividades físicas para adultos, no Programa de Fitness, una nova
tarifa de un só uso e sesión, quedando do xeito seguinte:
-

1.3. Fitness (un so uso e sesión): 4,50 euros. Nos casos en que a zona de Fitness só
ofreza servizos limitados ou parciais, esta tarifa será de 2,00 euros.
2º. Publicar este acordo no BOP, para os efectos da súa entrada en vigor e para xeral

coñecemento.
3.-

CONVOCATORIA

E

BASES

REGULADORAS

DA

CONCESIÓN

DE

SUBVENCIÓN A PEQUENAS EMPRESAS DOS MUNICIPIOS DE MENOS DE
20.000 HABITANTES DA PROVINCIA, AFECTADAS POLA CRISE DO COVID-19.Unha vez vistas as bases reguladoras mencionadas, elaboradas pola Secretaría Xeral, e de
conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte
acordo:
1º) Aprobar as bases reguladoras da concesión de subvencións a pequenos empresarios
dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID
19, nos seguintes termos:
Primeira.- Obxecto

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada
mediante o CSV: 13071240235364714365 en https://sede.depourense.es

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión, pola Deputación
Provincial de Ourense, de subvencións a pequenas empresas dos municipios de menos de
20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID 19.
O procedemento de concesión das subvencións é o de concorrencia non competitiva,
previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 8
da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense (BOP n.º 260, do 12
de novembro de 2015).
Ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, na tramitación do
procedemento non se realizarán notificacións de carácter individual, substituíndose estas pola
publicación de anuncios na sede electrónica da Deputación, nos termos previstos na base
sexta.
Segunda.- Persoas beneficiarias das subvencións. Requisitos.
Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas ou as entidades
sen personalidade xurídica que cumpran os seguintes requisitos:
a) Exercer unha actividade económica nun municipio de menos de 20.000 habitantes
da provincia de Ourense, figurando dados de alta no Imposto de actividades económicas.
Entenderase que a actividade se exerce nun municipio determinado cando o domicilio
da actividade estea situado no dito termo municipal. Considerarase como domicilio da
actividade económica o que figure na matrícula do Imposto de actividades económicas.
b) Tratarse de pequenas empresas que cumpran de forma conxunta os seguintes dous
requisitos:
i) Ter un número de traballadores inferior a dez persoas a data 14 de marzo de 2020.
ii) Ter, no exercicio 2019, unha facturación anual para os afectos do IVE inferior a un
millón de euros.
c) Que a actividade económica realizada non se vise afectada polo peche obrigatorio
durante o estado de alarma declarado como consecuencia da pandemia do COVID – 19.
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Para estes efectos, non se terá en conta como situación de peche obrigatorio o período
comprendido entre o 30 de marzo e o 9 de abril de 2020, no que, conforme ao establecido no
Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo, foron obxecto de paralización todas as actividades
consideradas como non esenciais na dita norma.
d) Que a súa facturación para os efectos do IVE durante o período de 14 de marzo ao
30 de abril de 2020 se vise reducida nun 50 % ou máis con respecto á facturación media do
exercicio 2019. Para estes efectos, a acreditación deste requisito realizarase mediante a
comparación entre a facturación para os efectos do IVE realizada no 2019 declarada ante a
Axencia Estatal Tributaria (dividida entre 12 e multiplicada por 1,5) e a facturación
correspondente ao período entre o 14 de marzo e o 30 de abril de 2020 resultante do libro
rexistro de facturas emitidas do solicitante.
Terceira. Dispoñibilidade orzamentaria
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convocatoria existe crédito
adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria 23111 47906 ata un máximo de 550.000 €
(cincocentos cincuenta mil euros).
A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aprobación definitiva do
expediente de modificación de créditos n.º 3/2020, aprobado inicialmente polo Pleno da
Deputación Provincial de Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a información pública por
prazo de quince días hábiles mediante un anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia
do 4 de maio de 2020.
En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria sométense ao réxime de
tramitación anticipada previsto no artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando condicionada a súa
concesión á aprobación definitiva do referido expediente de modificación orzamentaria.
Cuarta.- Contía das subvencións
A subvención á que poderán acceder as persoas ou entidades solicitantes que cumpran
os requisitos establecidos nesta convocatoria determinaranse conforme ás seguintes regras:
a) A subvención será idéntica na súa contía para todos os solicitantes.
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b) O importe da subvención determinarase unha vez pechado o prazo de presentación
das solicitudes, dividindo o crédito orzamentario dispoñible entre o número de solicitudes con
dereito a subvención.
c) En todo caso, a subvención non poderá exceder de 1.000 euros por solicitante.
Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación.
1. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de
Ourense ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro (norma vixente, conforme ao establecido na Disposición final 7ª da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).
A presentación poderá realizarse de modo presencial ou telemático, neste último caso
a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense (https://sede.depourense.es
utilizando o trámite de solicitude de propósito xeral.
2. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir
do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
3. Coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Un formulario normalizado, que se porá a disposición dos interesados na web da
Deputación de Ourense. O formulario incluirá unha declaración responsable de non incorrer
nas prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, substituíndo esta declaración á
presentación de certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social por tratarse dun dos supostos previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei
9/200 , do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección de correo electrónico
para o envío de avisos de publicacións na sede electrónica dos anuncios relativos ao
procedemento.
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b) Unha certificación actualizada de situación censual, expedida pola Axencia Estatal
Tributaria con posterioridade ao 31 de decembro de 2019, na que se indique a actividade
económica exercida e o domicilio da actividade económica.
c) Un documento RLC (Relación de liquidación de cotizacións) correspondente ao
mes de marzo de 2020 ou, se é o caso, un documento TC1 do mesmo período.
d) Unha copia do modelo 390 presentado ante a Axencia Estatal Tributaria, no que se
recolla o resumo anual da facturación por IVE correspondente ao exercicio 2019.
No suposto no que o solicitante non estea obrigado á presentación do modelo 390,
presentarase unha certificación ou informe da Axencia Estatal Tributaria no que conste o
resumo da facturación anual por IVE do exercicio 2019.
e) Unha copia do libro rexistro de facturas emitidas polo solicitante no período do 14
de marzo ao 30 de abril de 2020.
f) Un certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso
da subvención, expedido pola correspondente entidade de crédito.
g) No suposto no que o solicitante sexa unha persoa xurídica ou unha entidade sen
personalidade xurídica, deberá achegarse unha copia da escritura de constitución da persoa
xurídica, debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben unha
copia do contrato ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade
sen personalidade xurídica de que se trate.
h) Unha copia do poder de representación do interesado, no caso de que a solicitude se
formule a través de representante.
A esixencia da documentación indicada xustifícase pola falla de dispoñibilidade de
acceso a esta a través das plataformas de intermediación de datos das administracións
públicas.
4. De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, a Deputación Provincial de
Ourense consultará de oficio, a través das plataformas de intermediación de datos das
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administracións públicas, a documentación acreditativa das seguintes circunstancias dos
interesados:
a) Identidade da persoa física solicitante ou do representante da persoa física ou
xurídica ou da entidade sen personalidade xurídica solicitante.
Non obstante o anterior, no suposto no que os interesados se opoñan expresamente á
dita consulta, deberán achegar a seguinte documentación:
a) O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa física solicitante ou do
representante da persoa física ou xurídica ou da entidade sen personalidade xurídica
solicitante.
Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase imposible a consulta de
datos nas plataformas de intermediación, a Deputación poderá requirirlles aos interesados a
presentación dos documentos correspondentes.
5. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información para a
presentación da solicitude, as persoas interesadas poderán dirixirse á Deputación Provincial
mediante un correo electrónico dirixido a secretaria.xeral@depourense.es,

indicando a

consulta que se formula e un teléfono de contacto. Esta posibilidade estará dispoñible durante
os primeiros 15 días hábiles do prazo de presentación de solicitudes.
Sexta.- Tramitación e xestión das solicitudes e concesión de subvencións
1. Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrativos da Deputación
Provincial procederán ao seu estudo, tramitándose nos seguintes termos:
a) No caso de que a documentación presentada estivese incompleta, a Deputación
publicará na súa sede electrónica un requirimento de emenda de deficiencias, concedendo un
prazo de dez días hábiles para a presentación da documentación ou emenda de erros que
proceda.
No anuncio de requirimento de emenda de deficiencias identificaranse aos interesados
polo número de rexistro de entrada que figure na súa solicitude.
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A Deputación remitiralles un correo electrónico aos solicitantes, á dirección de correo
electrónico indicada na súa solicitude, cun aviso da publicación do anuncio na sede
electrónica.
b) Concluído o proceso de instrución, a Presidencia ditará unha resolución co seguinte
contido:
- As solicitudes non admitidas a trámite, por terse presentado fóra de prazo ou ser
insuficiente a documentación presentada e non ter emendado en prazo as deficiencias
documentais observadas.
- Solicitudes denegadas, por incumprimento dos requisitos establecidos na
convocatoria.
- Solicitudes concedidas, con indicación da contía da subvención aplicable.
A resolución que se dite publicarase na sede electrónica da Deputación Provincial de
Ourense, servíndolles este anuncio de notificación aos interesados. A Deputación remitiralles
un correo electrónico aos solicitantes, á dirección de correo electrónico indicada na súa
solicitude, cun aviso da publicación do anuncio na sede electrónica.
No dito anuncio, a identidade dos solicitantes realizarase mediante o número de
rexistro de entrada da súa solicitude.
2. O pagamento das subvencións concedidas realizarase de oficio, mediante unha
transferencia á conta corrente indicada polos solicitantes, no prazo máximo de quince días
naturais dende a data de publicación na sede electrónica da resolución de concesión.
Sétima.- Xustificación da subvención. Control financeiro
En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, toda vez que a concesión da subvención está motivada pola concorrencia no
solicitante da situación definida na base 2ª, as subvencións entenderanse xustificadas polo
acto da concesión.
Sen prexuízo do anterior, a Intervención da Deputación poderá realizar controis
financeiros das subvencións pagadas e concedidas, de conformidade co establecido no Título
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III da Lei xeral de subvencións. Agás no caso de que as actuacións de control financeiro se
estendan á totalidade dos beneficiarios, a súa realización levarase a cabo sobre unha mostra
determinada de xeito aleatorio, debendo quedar constancia no expediente do procedemento
seguido para a súa determinación.
Se no procedemento de control financeiro se advertise a existencia de causas legais de
reintegro previstas na Lei xeral de subvencións, a Deputación iniciará de oficio os expedientes
correspondentes, dentro do prazo de prescrición da acción de reintegro.
Oitava.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra axuda concedida polo
Estado, pola Comunidade Autónoma de Galicia ou por calquera outra administración pública
diferente á Deputación Provincial de Ourense.
Novena. - Normativa Supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á convocatoria e ás
subvencións que se conceden ao seu abeiro, o disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións e
a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvolvemento no que
sexa de aplicación á administración local, así como a lexislación aplicable en materia de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo.
Décima.- Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude
1.- O tratamento pola Deputación Provincial dos datos persoais achegados polos
solicitantes fúndase no disposto nos apartados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección
das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación
destes datos, así como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección
dos datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e informacións esixida nestas bases
necesaria para o cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como para
a comprobación do cumprimento dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao
indicado nas propias bases.
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En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos á Deputación Provincial
determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.
2.- En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas
físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos,
infórmaselles aos interesados do seguinte:
a) A responsabilidade do tratamento dos datos é a Deputación Provincial de Ourense,
cuxo representante legal é o seu presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio,
para os efectos de notificacións, na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de
contacto 988317600/1 e correo electrónico: info@depourense.es
b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral da Deputación Provincial
de Ourense, don Juan Marquina Fuentes, con domicilio, para os efectos de notificacións, na
rúa Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988317620 e correo electrónico:
dpo@depourense.es
c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente a garantir o
cumprimento do establecido na lexislación xeral de subvencións, a comprobar que a persoa
solicitante reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria.
En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e
8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a información
relativa ás subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se prevé na
normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de Subvencións e no portal de
transparencia da Deputación Provincial de Ourense.
Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 20.8.b) da Lei
xeral de subvencións, non serán obxecto de publicación os datos persoais dos beneficiarios,
que unicamente se lles cederán a terceiros nos supostos previstos no apartado e) desta base, se
é necesario para a satisfacción do interese lexítimo seguido polo responsable do tratamento o
polo terceiro ao que se comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o dereito do
interesado de acordo coa normativa de protección de datos.
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Para estes efectos, na publicación que se realice as solicitudes serán obxecto de
identificación mediante o número de rexistro de entrada da solicitude. As publicacións
referidas manteranse durante un prazo mínimo de catro anos dende a realización da
publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito motivado a publicación de
oficio pola Deputación Provincial ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao
responsable do tratamento.
d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa solicitude é a necesidade
deses datos para o cumprimento das obrigas legais que impón a lexislación xeral de
subvencións, en tanto que administración pública concedente (artigo 6.1.c) do Regulamento
UE 2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos requisitos
específicos da convocatoria e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar
satisfacción á finalidade de interese público perseguida coa actual convocatoria (artigo 6.1.e)
do Regulamento UE 2016/679).
e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tratados polo persoal
autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a deber de reserva.
Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solicitante poderán ser cedidos
a terceiras persoas nos seguintes casos:
- A membros da corporación que o soliciten, aos xulgados e tribunais, para os efectos
da resolución dos recursos xudiciais que poidan interpoñerse contra a decisión de
adxudicación, así como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal
de Cuentas e Consello de Contas, na medida en que sexa necesario para o exercicio das
funcións destas autoridades públicas.
- Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro,
de transparencia e bo goberno, previo expediente contraditorio con audiencia do/a
interesada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.
f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un terceiro país nin a unha
organización internacional.
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g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos da Deputación Provincial de
forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación conforme ao disposto na
lexislación sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimonio documental
cultural.
h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento da Presidencia da
Deputación o acceso aos seus datos, así como a súa rectificación, de ser o caso. Poderá
solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha vez
transcorrido o prazo de catro anos previsto nestas bases. Poderá formularse igualmente a
oposición ao tratamento dos datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.
Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse mediante un escrito dirixido á
Presidencia da Deputación Provincial. De conformidade co disposto no artigo 20.3 do
Regulamento UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos
subministrados á Deputación Provincial neste procedemento.
i) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as reclamacións que consideren
oportunas en relación co tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de
Protección de Datos.
k) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á
elaboración de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos
diferentes aos expresamente previstos nesta cláusula.
2º) Ordenar a convocatoria inmediata das ditas subvencións, mediante anuncios na
sede electrónica da Deputación e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
4.-

CONVOCATORIA

E

BASES

REGULADORAS

DA

CONCESIÓN

DE

SUBVENCIÓNS A TRABALLADORES AUTÓNOMOS DOS MUNICIPIOS DE
MENOS DE 20.000 HABITANTES DA PROVINCIA QUE SE ACOLLESEN AO
CESAMENTO DA ACTIVIDADE NA CRISE DO COVID 19.- Unha vez vistas as bases
elaboradas pola Secretaría Xeral, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
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1º) Aprobar as bases reguladoras da concesión de subvencións a traballadores
autónomos dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia que se acollesen ao
cesamento de actividade na crise do COVID 19, nos seguintes termos:
Primeira.- Obxecto
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión, pola Deputación
Provincial de Ourense, de subvencións a traballadores autónomos que exerzan actividades
empresariais nos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense e que se
acollesen ao cesamento de actividade con motivo da crise do COVID – 19.
O procedemento de concesión das subvencións é o de concorrencia non competitiva,
previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 8
da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense (BOP n.º 260, do 12
de novembro de 2015).
A concesión das subvencións ás que se refire esta convocatoria realizarase de forma
continua, ata esgotar o orzamento previsto, segundo a orde de recepción das solicitudes e
baixo os principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non
discriminación.
Segunda.- Beneficiarias das subvencións
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas maiores de dezaoito anos
que cumpran os seguinte requisitos:
a) Ser traballadores autónomos, incluídos no Réxime Especial de Traballadores
Autónomos ou no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, figurando
dados de alta no Imposto de actividades económicas.
Para estes efectos, entenderanse incluídos todos os traballadores aos que se refire o
artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo, coa excepción
dos autónomos colaboradores aos que se refire o apartado 2 desta base. Entenderanse
excluídas as persoas físicas que se atopen nos supostos previstos no artigo 2 da dita lei.
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b) Exercer unha actividade económica con carácter empresarial, profesional ou
artística por conta propia nun municipio da provincia de Ourense de poboación inferior a
20.000 habitantes.
Entenderase que unha actividade económica se exerce con carácter empresarial
profesional ou artístico cando supoña a ordenación por conta propia de medios de produción
ou de recursos humanos, ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na produción ou
distribución de bens ou servizos.
Entenderase que a actividade se exerce nun municipio determinado cando o domicilio
da actividade estea situado no dito termo municipal. Considerarase como domicilio da
actividade económica o que figure na matrícula do Imposto de actividades económicas.
c) Ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no
artigo 17 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias
para facer fronte ao impacto económico e social do COVID 19.
2. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nestas bases os
traballadores autónomos colaboradores. Considéranse autónomos colaboradores, para estes
efectos, o cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinidade, afinidade ou
adopción que convivan co traballador autónomo titular da actividade económica, realicen
traballos retribuídos para este e non teñan a consideración de traballadores por conta allea
conforme ao artigo 1.3.e) do Estatuto dos Traballadores.
Terceira. Dispoñibilidade orzamentaria
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convocatoria existe crédito
adecuado e suficiente na aplicación orzamentaria 23111 47905 ata un máximo de 3.275.000 €
(tres millóns douscentos setenta e cinco mil euros).
A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aprobación definitiva do
expediente de modificación de créditos n.º 3/2020, aprobado inicialmente polo Pleno da
Deputación Provincial de Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a información pública por
prazo de quince días hábiles mediante un anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia
do 4 de maio de 2020.
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En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria sométense ao réxime de
tramitación anticipada previsto no artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando condicionada a súa
concesión á aprobación definitiva do referido expediente de modificación orzamentaria.
Cuarta.- Contía da subvención
A subvención que se lles concederá aos solicitantes terá unha contía fixa e igual para
todos dun importe de 600 euros, que se farán efectivos nun pago único.
Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación
1. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de
Ourense ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro (norma vixente, conforme ao establecido na Disposición final 7ª da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).
A presentación poderá realizarse de modo presencial ou telemático, neste último caso
a través da sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense (https://sede.depourense.es
utilizando o trámite de solicitude de propósito xeral.
2. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir
do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
3. Coa solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Un formulario normalizado, que se porá a disposición dos interesados na web da
Deputación de Ourense. O formulario incluirá unha declaración responsable de non incorrer
nas prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, substituíndo esta declaración á
presentación de certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social por tratarse dun dos supostos previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei
9/200 , do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección de correo electrónico de
contacto para a posta a disposición das notificacións electrónicas que se practiquen no
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procedemento. En defecto da dita dirección de correo electrónico, as notificacións
practicaranse en todo caso na sede electrónica da Deputación, sen que a falla de remisión do
aviso da posta a disposición da dita notificación impida que esta desprenda os seus efectos.
b) Unha copia da resolución de recoñecemento da prestación extraordinaria por
cesamento de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto Lei 8/2020, do 17 de marzo, de
medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID19.
c) Unha certificación actualizada de situación censual, expedida pola Axencia Estatal
Tributaria con posterioridade ao 31 de decembro de 2019, na que se indique a actividade
económica exercida e o domicilio da actividade económica.
d) Un certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso
da subvención, expedido pola correspondente entidade de crédito.
e) Unha copia do poder de representación do interesado, no caso de que a solicitude se
formule a través de representante.
4. No suposto de autónomos societarios, deberá presentarse a mesma documentación
indicada no apartado anterior, observándose as seguintes regras especiais:
a) A certificación censual actualizada que deberá presentarse será a propia da persoa
xurídica ou entidade sen personalidade xurídica que exerza a actividade e figure dada de alta
como tal na matrícula do IAE.
b) Deberá achegarse unha copia da escritura de constitución da persoa xurídica,
debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente, ou ben unha copia do
contrato ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade sen
personalidade xurídica de que se trate.
5. A esixencia da documentación indicada xustifícase pola falla de dispoñibilidade de
acceso a esta a través das plataformas de intermediación de datos das administracións
públicas.
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De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, a Deputación Provincial de
Ourense consultará de oficio, a través das plataformas de intermediación de datos das
administracións públicas, a documentación acreditativa das seguintes circunstancias dos
interesados:
- Identidade da persoa física solicitante ou do seu representante.
Non obstante o anterior, no suposto no que os interesados se opoñan expresamente á
dita consulta deberán achegar a seguinte documentación:
- O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa física solicitante ou do seu
representante.
Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase imposible a consulta de
datos nas plataformas de intermediación, a Deputación poderá requirirlles aos interesados a
presentación dos documentos correspondentes.
6. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información para a
presentación da solicitude, as persoas interesadas poderán dirixirse á Deputación Provincial
mediante correo electrónico dirixido a secretaria.xeral@depourense.es , indicando a consulta
que se formula e un teléfono de contacto. Esta posibilidade estará dispoñible durante os
primeiros 15 días hábiles do prazo de presentación de solicitudes.
Sexta.- Tramitación e xestión das solicitudes e concesión de subvencións
1. Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitudes de modo presencial, a
súa tramitación será exclusivamente electrónica, de conformidade co disposto no artigo 14.3
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, en relación co disposto no artigo 7.2.e) da Ordenanza reguladora do acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos provinciais (BOP do 28 de decembro de 2009).
En consecuencia, todas as notificacións que se practiquen no procedemento realizaranse de
forma electrónica na sede electrónica da Deputación, comunicándose a súa posta a disposición
mediante correo electrónico que se remitirá á dirección indicada polos interesados na súa
solicitude. En defecto da dita dirección de correo electrónico, as notificacións practicaranse en
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todo caso na sede electrónica da Deputación, sen que a falla de remisión do aviso da posta a
disposición da dita notificación impida que esta desprenda os seus efectos.
2. Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrativos da Deputación
Provincial procederán ao seu estudo, tramitándose nos seguintes termos:
a) No caso de que a documentación presentada estivese incompleta, ou cando o
interesado se opuxese expresamente á consulta dos seus datos nas plataformas de
intermediación de datos das administracións públicas, a Deputación remitiralles mediante
notificación electrónica un requirimento de emenda de deficiencias, concedendo un prazo de
dez días hábiles para a presentación da documentación ou emenda de erros que proceda.
b) No caso de que a documentación presentada estivese completa, formularase
proposta de resolución de concesión ou denegación da subvención, da que se lle dará traslado
á Presidencia, que resolverá o que proceda, concedendo a subvención no caso de que cumpra
os requisitos establecidos ou denegándoa en caso contrario.
A resolución que se dite notificaráselles de forma electrónica aos interesados. No caso
de que a resolución conceda a subvención, esta incluirá a orde de pagamento ao beneficiario.
Sétima.- Xustificación da subvención
En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, toda vez que a concesión da subvención está motivada pola concorrencia no
solicitante da situación definida na base 2ª, as subvencións entenderanse xustificadas polo
acto da concesión.
Sen prexuízo do anterior, a Intervención da Deputación poderá realizar controis
financeiros das subvencións pagadas e concedidas, de conformidade co establecido no Título
III da Lei xeral de subvencións. Agás no caso de que as actuacións de control financeiro se
estendan á totalidade dos beneficiarios, a súa realización levarase a cabo sobre unha mostra de
beneficiarios determinada de xeito aleatorio, debendo quedar constancia no expediente do
procedemento seguido para a súa determinación.
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Se no procedemento de control financeiro se advertise a existencia de causas legais de
reintegro previstas na Lei xeral de subvencións, a Deputación iniciará de oficio os expedientes
correspondentes, dentro do prazo de prescrición da acción de reintegro.
Oitava.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra axuda concedida polo
Estado, pola Comunidade Autónoma de Galicia ou por calquera outra administración pública
diferente á Deputación Provincial de Ourense.
Novena. - Normativa Supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á convocatoria e ás
subvencións que se conceden ao seu abeiro, o disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións e
a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvolvemento no que
sexa de aplicación á administración local, así como a lexislación aplicable en materia de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo.
Décima.- Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude
1.- O tratamento pola Deputación Provincial dos datos persoais achegados polos
solicitantes fúndase no disposto nos apartados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección
das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación
destes datos, así como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección
dos datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e información esixida nas actuais
bases necesaria para o cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como
para a comprobación do cumprimento dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao
indicado nas propias bases.
En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos á Deputación Provincial
determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.
2.- En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas
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físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos,
infórmaselles aos interesados do seguinte:
a) A responsabilidade do tratamento dos datos é a Deputación Provincial de Ourense,
cuxo representante legal é o seu presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio,
para os efectos de notificacións, na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de
contacto 988317600/1 e correo electrónico: info@depourense.es
b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral da Deputación Provincial
de Ourense, don Juan Marquina Fuentes, con domicilio, para os efectos de notificacións, na
rúa Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988317620 e correo electrónico:
dpo@depourense.es
c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente a garantir o
cumprimento do establecido na lexislación xeral de subvencións, a comprobar que a persoa
solicitante reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria.
En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003 xeral de subvencións e
8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a información
relativa ás subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se prevé na
normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de Subvencións e no portal de
transparencia da Deputación Provincial de Ourense.
Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 20.8.b) da Lei
xeral de subvencións, non serán obxecto de publicación os datos persoais dos beneficiarios,
que unicamente se lles cederán a terceiros nos supostos previstos no apartado e) desta base, se
é necesario para a satisfacción do interese lexítimo seguido polo responsable do tratamento o
polo terceiro ao que se comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o dereito do
interesado de acordo coa normativa de protección de datos.
Para estes efectos, na publicación cada subvención concedida identificarase
exclusivamente polo número de rexistro de entrada da solicitude correspondente. As
publicacións referidas manteranse durante un prazo mínimo de catro anos dende a realización
da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito motivado a publicación
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de oficio pola Deputación Provincial ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao
responsable do tratamento.
d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa solicitude é a necesidade
deses datos para o cumprimento das obrigas legais que impón a lexislación xeral de
subvencións, en tanto que administración pública concedente (artigo 6.1.c) do Regulamento
UE 2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos requisitos
específicos da convocatoria e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar
satisfacción á finalidade de interese público perseguida coa presente convocatoria (artigo
6.1.e) do Regulamento UE 2016/679).
e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tratados polo persoal
autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a deber de reserva.
Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solicitante poderán ser cedidos
a terceiras persoas nos seguintes casos:
- A membros da corporación que o soliciten, aos xulgados e tribunais, para os efectos
da resolución dos recursos xudiciais que poidan interpoñerse contra a decisión de
adxudicación, así como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal
de Cuentas e Consello de Contas, na medida en que sexa necesario para o exercicio das
funcións destas autoridades públicas.
- Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro,
de transparencia e bo goberno, previo expediente contraditorio con audiencia do/a
interesada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.
f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un terceiro país nin a unha
organización internacional.
g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos da Deputación Provincial de
forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación conforme ao disposto na
lexislación sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimonio documental
cultural.
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h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento da Presidencia da
Deputación o acceso aos seus datos, así como a súa rectificación, de ser o caso. Poderá
solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha vez
transcorrido o prazo de catro anos previsto nestas bases. Poderá formularse igualmente a
oposición ao tratamento dos datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.
Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse mediante un escrito dirixido á
Presidencia da Deputación Provincial. De conformidade co disposto no artigo 20.3 do
Regulamento UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos
subministrados á Deputación Provincial neste procedemento.
i) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as reclamacións que consideren
oportunas en relación co tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de
Protección de Datos.
k) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á
elaboración de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos
diferentes aos expresamente previstos nesta cláusula.
2º) Ordenar a convocatoria inmediata das ditas subvencións, mediante anuncios na
sede electrónica da Deputación e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
5.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE CARTELLE. MELLORA
DE VIARIOS EN SANTO TOMÉ, TEIXUGUEIRAS E XINZO DE TEIXUGUEIRAS.Nos orzamentos desta Deputación para o exercicio 2020, prevese a concesión dunha
subvención nominativa a favor do Concello de Cartelle, por importe de 45.057,13 euros, para
Mellora de viais en Santo Tomé, Teixugueiras e Xinzo de Teixugueiras.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
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Visto todo o anterior e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Cartelle, para a
execución da obra Mellora de viais en Santo Tomé, Teixugueiras e Xinzo de Teixugueiras,
polo importe de 45.057,13 euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
6.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE CARTELLE PARA
EXECUCIÓN

DAS

OBRAS

DE

MELLORAS

DO

POLIDEPORTIVO

DE

OUTOMURO.- Nos orzamentos desta Deputación para o exercicio 2019, prevese a
concesión dunha subvención nominativa a favor do Concello de Cartelle, por importe de
48.000 euros, para Melloras polideportivo Outomuro
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.

Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada
mediante o CSV: 13071240235364714365 en https://sede.depourense.es

Visto todo o anterior e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Cartelle, para a
execución da obra Melloras polideportivo Outomuro, polo importe de 48.000 euros, coas
seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
7.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DO IRIXO PARA GASTOS
CULTURAIS E DEPORTIVOS, CAMPAÑA VERÁN 2019.- No Pleno, con data 27 de
setembro de 2019, acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de
execución do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/462.00, a
cantidade de 3.000,00 euros a favor do Concello do Irixo, para “gastos culturais e deportivos,
campaña verán 2019”.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido coa lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
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Polo exposto, unha vez concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa
proposta favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello do Irixo, nos seguintes termos:
-Importe: 3.000,00 euros.
-Obxecto: gastos culturais e deportivos, campaña verán 2019.
Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do orzamento que
serviu de base para a concesión da subvención, (9.994.05 euros) indicando, en caso contrario,
a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
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xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
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a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
8.-

APROBACIÓN

DE

SUBVENCIÓN

Ó

CONCELLO

DO

IRIXO

PARA

SANEAMENTO EN FRIXE E ZONA NORTE.- No Pleno, con data 27 de setembro de
2019, acordouse aprobar o expediente nº 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o ano 2019, e con cargo

á aplicación

450.12/762.01, a cantidade de

18.176,16 euros a favor do Concello do Irixo, para “saneamento en Frixe zona norte”.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Concederlle ao Concello do Irixo unha subvención nos seguintes termos e condicións:
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Importe: 18.176,16 euros.
Obxecto: Construción da rede de saneamento en Frixe. Zona norte.
Execución da actuación subvencionada: conforme se comunicou ao beneficiario na
providencia de incoación do expediente, e por razóns de eficiencia, axilidade e simplificación
na xestión da subvención, a contratación do investimento subvencionado será realizada
directamente pola Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación.
A subvención entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e, de ser o caso, da coordinación de
seguridade e saúde, corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a
administración municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das
obras así como controla a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
9.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE LEIRO PARA
URBANIZACIÓN NOS CARRÍS.- Nos orzamentos desta Deputación para o exercicio
2019, prevese a concesión dunha subvención nominativa a favor do Concello de Leiro, por
importe de 48.000 euros, para Urbanización nos Carrís.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
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Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Leiro, para a execución
da obra Urbanización nos Carrís, polo importe de 48.000 euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
10.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE LOBIOS PARA
MELLORA DA PAVIMENTACIÓN EN VARIOS CAMIÑOS MUNICIPAIS.- Nos
orzamentos desta Deputación para o exercicio 2019, prevese a concesión dunha subvención
nominativa a favor do Concello de Lobios, por importe de 48.000 euros, para Mellora da
pavimentación en varios camiños municipais.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
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Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Lobios, para a
execución da obra Mellora da pavimentación en varios camiños municipais, polo importe de
48.000 euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
11.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE LOBIOS PARA MELLORA
DOS ARREDORES DAS CAPELAS DE SAN AMARO E SANTA CATALINA.- Nos
orzamentos desta Deputación para o exercicio 2019, prevese a concesión dunha subvención
nominativa a favor do Concello de Lobios, por importe de 38.500 euros, para Mellora do
entorno das capelas de San Amaro e Santa Catalina.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
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Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Lobios, para a
execución da obra Mellora do entorno das capelas de San Amaro e Santa Catalina, polo
importe de 38.500 euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
12.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DA MERCA. REFORMA E
MELLORAS NAS INSTALACIÓNS EN VARIOS NÚCLEOS DO CONCELLO.- Nos
orzamentos desta Deputación para o exercicio 2020, prevese a concesión dunha subvención
nominativa a favor do Concello de A Merca, por importe de 45.120 euros, para Reforma e
melloras nas instalacións do concello e reparación de firme e regos asfálticos en varios
núcleos do concello.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
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Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de A Merca, para a
execución da obra Reforma e melloras nas instalacións do concello e reparación de firme e
regos asfálticos en varios núcleos do concello, polo importe de 45.120 euros, coas seguintes
condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
13.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE MONTERREI. IDAE,
AFORRO ENERXÉTICO.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019, acordouse aprobar
o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de execución do orzamento para o
exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de 50.000,00 euros a
favor do Concello de Monterrei, para “IDAE. Aforro enerxético”.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
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Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Monterrei, nos seguintes termos:
-Importe: 50.000,00 euros.
-Obxecto: IDAE: “Proxecto de aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas
de Medeiros 1, Medeiros 2 e San Cristovo interior “ e “proxecto de aforro e eficiencia
enerxética na iluminación pública nas zonas de Guimarei estrada, Albarellos rúa Progreso (O
Campo) , Albarellos rúa Progreso e Rúa Concheira”.
-Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención de referencia, acada o 100% do importe do proxecto
presentado (“Proxecto de aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas de
Medeiros 1, Medeiros 2 e San Cristovo interior”, cun orzamento de 130.947,60 euros e
“proxecto de aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas de Guimarei
estrada, Albarellos rúa Progreso (O Campo) , Albarellos rúa Progreso e Rúa Concheira”, cun
orzamento de 148.912,70 ), indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
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Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
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O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
14.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE NOGUEIRA DE
RAMUÍN. ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL.- No Pleno, con data 27 de setembro
de 2019, acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de execución
do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de
25.000,00 euros a favor do Concello de Nogueira de Ramuín, para “iluminación campo de
fútbol”.
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A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Nogueira de Ramuín, nos seguintes termos:
-Importe: 25.000,00 euros.
-Obxecto: iluminación campo de fútbol: substitución dos proxectores no campo de fútbol de
A Tella, en Nogueira de Ramuín.
-Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención de referencia, acada o importe do proxecto presentado
(25.000,00 euros), indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
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subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
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abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
15.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE PADRENDA PARA
ADAPTACIÓN DE LOCAL SOCIO-CULTURAL EN MONTERREDONDO.- Nos
orzamentos desta Deputación para o exercicio 2020, prevese a concesión dunha subvención
nominativa a favor do Concello de Padrenda, por importe de 45.120 euros, para Adaptación
para local socio-cultural Monterredondo.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
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Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Padrenda, para a
execución da obra Adaptación para local socio-cultural Monterredondo, polo importe de
45.120 euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
16.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA
PARA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA ESCAVADORA.- No Pleno, con data 27 de
setembro de 2019, acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de
execución do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a
cantidade de 30.000,00 euros a favor do Concello de Rairiz de Veiga, para “adquisición de
máquina escavadora”.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada pola alcaldesa
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
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Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Rairiz de Veiga, nos seguintes termos:
-Importe: 30.000,00 euros.
-Obxecto: adquisición de pala retroescavadora mixta.
Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do orzamento que
serviu de base para a concesión da subvención, (90.750,00 euros) indicando, en caso
contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
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xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
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a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
17.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DA VEIGA PARA
EQUIPAMENTO DO VELORIO MUNICIPAL.- No Pleno, con data 27 de setembro de
2019, acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a cantidade de
6.000,00 euros a favor do Concello de Rairiz de Veiga, para “equipamento velorio municipal”
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada pola alcaldesa
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Rairiz de Veiga, nos seguintes termos:
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-Importe: 6.000,00 euros.
-Obxecto: equipamento velorio municipal.
Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do orzamento que
serviu de base para a concesión da subvención, (tívose en conta a instalación de frío no
velorio e a pintura, con un orzamento de 6.149,35 euros) indicando, en caso contrario, a
porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
7.- Que cumpre coas autorizacións sectoriais de aplicación correspondentes, de ser o caso.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
Documento asinado electrónicamente (Lei 39/2015, de 1 de outubro). A autenticidade deste documento pode ser comprobada
mediante o CSV: 13071240235364714365 en https://sede.depourense.es

a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
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correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
18.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE SARREAUS PARA
ASFALTADO DE VIAS MUNICIPAIS EN CORTEGADA, CODESEDO, PAZOS E
BRESMAUS.- Nos orzamentos desta Deputación para o exercicio 2019, prevese a concesión
dunha subvención nominativa a favor do Concello de Sarreaus, por importe de 40.000 euros,
para Asfaltado de vías municipais en Cortegada, Codeseso, Pazos e Bresmaus.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Sarreaus, para a
execución da obra Asfaltado de vías municipais en Cortegada, Codeseso, Pazos e Bresmaus,
polo importe de 40.000 euros, coas seguintes condicións:
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A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
19.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO
PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MUNICIPAL.- No Pleno, con data 27 de
setembro de 2019, acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de
execución do orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/762.01, a
cantidade de 20.000,00 euros a favor do Concello de San Xoán de Río, para “maquinaria
municipal”.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de San Xoán de Río, nos seguintes termos:
-Importe: 20.000,00 euros.
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-Obxecto: adquisición de maquinaria municipal.
Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do orzamento que
serviu de base para a concesión da subvención, (20.065,04 euros) indicando, en caso
contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
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Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 30 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
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b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
20.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE VILAMARTÍN DE
VALDEORRAS. ESTRADA A ROBLEDO.- Nos orzamentos desta Deputación para o
exercicio 2020, prevese a concesión dunha subvención nominativa a favor do Concello de
Vilamartín de Valdeorras, por importe de 45.120 euros, para Estrada a Robledo.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Vilamartín de
Valdeorras, para a execución da obra Estrada a Robledo, polo importe de 45.120 euros, coas
seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
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A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
21.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
PARA ACTIVIDADE CULTURAL.- No Pleno, con data 27 de setembro de 2019,
acordouse aprobar o expediente n.º 4/2019 de modificación das bases de execución do
orzamento para o exercicio 2019, e con cargo á aplicación 450.12/462.00, a cantidade de
30.000,00 euros a favor do Concello de Xunqueira de Ambía, para actividade cultural.
A Sección de Subvencións comprobou que a documentación presentada polo alcalde
do mencionado concello cumpre co establecido na lexislación de subvencións e nas bases de
execución dos orzamentos.
Polo exposto, concluída a tramitación do expediente e de conformidade coa proposta
favorable da Presidencia, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Aprobar unha subvención ao Concello de Xunqueira de Ambía, nos seguintes termos:
-Importe: 30.000,00 euros.
-Obxecto: actividades para a dinamización da Vía da Prata 2019: curso de música para mozos,
concertos e encontros de orquestra.
-Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación de certificado expedido
pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do
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concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada, os seguintes
extremos:
1.- Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.
2.- Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de
base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.
3.- Que a xustificación da subvención de referencia, acada o importe do proxecto presentado
(30.165,00 euros), indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.
4.- Que os documentos xustificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente.
5.- Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma
finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse os xustificantes correspondentes. En
todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como
xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que
a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías as
entidades locais, agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo, teñan débedas
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líquidas, vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un importe que supere o
2% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante, nestes supostos as entidades
locais deberán acompañar certificación expedida polo funcionario encargado da intervención,
expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións, as
subvencións, como regra xeral, seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no
prazo máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña
por xustificada a subvención.
-Prazo xustificación: ata o 15 de xuño de 2020, sen prexuízo do establecido na condición
especial c) seguinte.
- Condicións especiais de aplicación derivadas da aplicación do establecido na Disposición
Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19:
O presente acordo de concesión de subvención adóptase ao tratarse dun acto
administrativo favorable ao interesado adoptado nun procedemento non competitivo, ao
abeiro do disposto no apartado 3 da Disposición Adicional 3ª do Real Decreto 463/2020 de 14
de marzo, requirindo para a súa validez e eficacia da conformidade do interesado.
Polo exposto, o presente acordo queda suxeito ás seguintes condicións especiais:
a) O acordo non producirá efectos ata que o interesado manifeste a súa conformidade,
comunicada mediante escrito presentado no Rexistro Electrónico da Deputación ou mediante
correo electrónico a subvencions@depourense.es. Non obstante, a conformidade entenderase
prestada coa presentación da conta xustificativa ou coa solicitude de pagamento anticipado ou
de pagamentos parciais a conta, sen necesidade de que se presente o escrito específico de
conformidade.
b) Se o interesado manifesta a súa desconformidade no prazo de dous meses dende a
finalización do estado de alarma, esta terá o carácter de condición resolutoria da concesión,
quedando esta sen efecto. Transcorrido este prazo sen que o interesado comunicase a
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desconformidade ou a conformidade, o acto de concesión entenderase válido e eficaz en
calquera caso, sen prexuízo da posibilidade da súa impugnación.
c) O prazo de xustificación concedido poderá ampliarse por un período de tempo
idéntico ao de duración do estado de alarma contado a partir da data de notificación deste
acordo, a pedimento do interesado e sen necesidade de alegar causa xustificativa.
Adicionalmente, poderá prorrogarse tamén por causa de forza maior, a pedimento do
interesado, por un tempo que non exceda en total da metade do prazo inicial concedido,
computando a estes efectos a ampliación polo período do estado de alarma.
22.- APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Ó CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
PARA MELLORA DE CAMIÑOS EN BUSTELO E A GRAÑA.- Nos orzamentos desta
Deputación para o exercicio 2019, prevese a concesión dunha subvención nominativa a favor
do Concello de Xunqueira de Ambía, por importe de 48.000 euros, para Mellora de camiños
en Bustelo e A Graña.
A entidade beneficiaria, tralo requirimento cursado por esta Deputación con ocasión
da incoación do expediente, remitiu a documentación necesaria para a concesión da
subvención de xeito completo, comprobándose a dita circunstancia pola Sección de
Contratación.
Visto todo o anterior, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a
Xunta de Goberno adoptou o seguinte acordo:
Conceder unha subvención nominativa a favor do Concello de Xunqueira de Ambía,
para a execución da obra Mellora de camiños en Bustelo e A Graña, polo importe de 48.000
euros, coas seguintes condicións:
A contratación do investimento subvencionado será realizada directamente pola
Deputación Provincial de Ourense, a través da súa Sección de Contratación. A subvención
entenderase xustificada coa execución do seu obxecto pola Deputación.
A dirección facultativa da execución das obras e a coordinación de seguridade e saúde,
corresponderá aos técnicos designados polo concello, a través dos que a administración
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municipal poderá dispoñer da información necesaria sobre a execución das obras así como
controlar a súa correcta execución.
Concluída a execución da actuación subvencionada, comunicarase ao concello para os
efectos de que designe un representante que poida asistir ao acto de recepción da obra, en
virtude do cal, e sempre que o concello amose a súa conformidade na correspondente acta, as
obras entenderanse entregadas ao concello beneficiario.
A desconformidade do concello coa recepción da obra deberá ser motivada por causas
non imputables á dirección facultativa das obras, e dará lugar á incoación e tramitación por
parte da Deputación dos procedementos necesarios para a súa resolución.
23.- ASUNTOS DE URXENCIA.- Non se suscitaron.
24.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA.- Non se presentaron.
25.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.
E, ás dez horas e cincuenta minutos do referenciado día oito de maio do ano dous mil
vinte, a Presidencia dá por rematada a sesión da Xunta de Goberno, e redáctase esta acta, que
se asinará electronicamente.

.

O Secretario Xeral
Documento asinado electrónicamente
mediante actuación administrativa
automatizada.
10/05/2020
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