BASES DA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, PARA A CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓNS DESTINADAS AOS TITULARES DE OBRADOIROS ARTESÁNS INCLUIDOS NO REXISTRO
XERAL DE ARTESANÍA DE GALICIA NA PROVINCIA DE LUGO NO CONTEXTO DA CRISE DA PANDEMIA DA
COVID-19, ANUALIDADE 2020.
O estado de alarma decretado o 14 de marzo do 2020 por Real Decreto 463/2020 para a xestión da citada crise
sanitaria, provocou a paralización total de actividades esenciais tales como feiras, mercados e outros eventos culturais.
Mais alá do período de estado de alarma, esta crise está provocando a cancelación da maioría das convocatorias de
exhibición e comercialización de produtos artesáns, polo cal a artesanía da nosa provincia estase vendo abocada a
unha situación extremadamente delicada que precisa de atención urxente e excepcional que evite o peche e extinción
dalgúns talleres e oficios afectados.
Competencias da Deputación Provincial de Lugo en relación coas axudas:
De acordo co establecido no artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, unha
competencia propia da Deputación é a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na
planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito.
No mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administración Local de Galicia, ao sinalar que é competencia
propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a administración dos intereses peculiares da provincia,
subliñando que as competencias propias das Deputacións son ademais das atribuídas polas leis do Estado, as
asignadas no mesmo concepto polas leis das Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na vixente redacción).
Asemade, salientar a regulación recollida no artigo 3.3 da Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da
entrada en vigor da lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local, en
canto determina aqueles supostos que non consideran como o exercicio de novas competencias, precisando entre
outros a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores, etc.
Esta mesma Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, no art. 114 b) sobre a asistencia económicofinancieira prestada polas Deputacións Provinciais sinala que se realizará mediante a cesión temporal de uso de
material propio e asemade no art. 118 , sobre o fomento e administración dos intereses peculiares da Provincia, sinala
que corresponde a Provincia rexer e administrar os intereses peculiares da provincia, creando, conservando e
mellorando os servizos cuxo obxecto sexa o fomento dos mesmos e, en especial, a organización de concursos e
exposicións e de calquera actividade cuxa finalidade sexa o fomento en materia de cultura, educación e deporte.
1.-OBXECTO
Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de subvencións,
en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos titulares de obradoiros artesáns incluídos no Rexistro Xeral
de Artesanía de Galicia na provincia de Lugo, no contexto da crise provocada pola pandemia da COVID -19, anualidade
2020.
- Réxime da convocatoria
As subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos titulares de obradoiros artesáns incluídos no
Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia na provincia de Lugo, no contexto da crise provocada pola pandemia da COVID 19, anualidade 2020, refírense á:
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TIPO DE SUBVENCIÓN

1

Cobertura de custos ou do déficit
Subvencións non cualificables como axudas de Estado a

SECTOR ECONÓMICO

R

FINALIDADE

11

Cultura
Nulo. Cando non existindo desigualdades de partida en relación

IMPACTO DE XÉNERO

2

á igualdade de oportunidades e de trato entre homes e

INSTRUMENTO DE AXUDA

SUBV

mulleres, non se prevexa modificación algunha desta situación.
Subvención e entrega diñeraria sen contraprestación

empresa
Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Os datos do parágrafo anterior refírense á información para a Base de Datos Nacional de Subvencións.
Estas subvencións encádranse dentro da liña de actuación 12.2 Artesanía e Deseño da Área de Deportes, Artesanía e
Deseño e Memoria Histórica do Plan estratéxico de subvencións desta Deputación Provincial de Lugo 2020-2022.
Poderanse consultar as bases desta convocatoria na web www.deputacionlugo.org/gal
Pódese consultar a Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo na web desta entidade local, en concreto
na seguinte dirección.
http://run.gob.es/owqlth
2.- GASTOS SUBVENCIÓNABLES
Para os efectos do disposto no artigo 31.1 e 2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e de
conformidade co disposto no artigo 23 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo, enténdese por
gastos subvencionables, aqueles que de maneira indubitada respondan á natureza da actividade subvencionada,
resulten estritamente necesarios e realícense dentro do prazo establecido polas diferentes bases reguladoras das
subvencións.
Para os efectos do disposto no artigo 31.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, salvo disposición
expresa en contrario nas bases reguladoras das subvencións, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente
pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación determinado pola normativa reguladora da
subvención.
Soamente será necesario indicar as datas de pagamento das facturas que se imputan a deputación.
Para os efectos desta convocatoria, enténdese por orzamento financiable o constituído polo custo soportado pola
entidade solicitante ou beneficiaria das axudas públicas segundo os gastos subvencionables definidos.
Serán gastos subvencionables os gastos correntes de funcionamento do obradoiro artesanal realizados no período
comprendido do 1 de xaneiro de 2020 ao 31 de decembro de 2020.
3. DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS
- REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR OS BENEFICIARIOS
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En xeral, poderán solicitar subvención ao amparo desta convocatoria todos os titulares de obradoiros artesáns incluídos
no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia que exerzan a súa actividade na provincia de Lugo como mínimo dende o 1
de xaneiro de 2020 e manteñan a súa actividade ata o 31 de decembro de 2020.
No caso de comunidade de bens deberá facerse constar expresamente, tanto na solicitude como no acordo de
concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe da
subvención a aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso
deberá nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas
que, como beneficiario, corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorrese o prazo
de prescrición previsto nos artigos 35 “prescrición” e 63 “prescrición de infraccións e sancións” da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
Non se concederán axudas aos obradoiros que tributen os seus impostos fora do ámbito territorial da
provincia de Lugo.
Non poderán obter a condición de beneficiario das axudas, quen concorra nalgunha das seguintes circunstancias:

a)

Que fose condenado mediante sentenza firme á pena e perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas
públicas

b) Que solicitase a declaración de concurso voluntario, fose declarado insolvente en calquera procedemento, se
atope declarado en concurso, agás que este adquirise a eficacia dun convenio, estiver suxeito a intervención
xudicial u fose inhabilitado conforme á Lei Concursal 22/2003, de 9 de xullo, e o Real Decreto 1/2020, do 5 de
maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei concursal, sen que se concluíse o período de inhabilitación
fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c)

Que dese lugar, por causa da que fosen declarados culpables, á resolución firme de calquera contrato
celebrado coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que desempeñen a
representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos da Lei 3/2015, do 30 de marzo,
reguladora do exercicio de alto cargo da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984 do 26 de decembro,
de Incompatibilidades do persoal ao Servizo das Administracións Públicas, ou por se tratar de calquera dos
cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral nos termos
establecidos nesta o una normativa autonómica que regule estas materias.

e) Non estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte a Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes, na forma que se determine regulamentariamente

f)

Ter residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g)

Non estar ao corrente do pagamento de obrigacións or reintegro de subvencións nos termos que
regulamentariamente se determinen
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h) Que fose sancionado mediante resolución firme coa perda de obter subvencións conforme a esta ou a outras
leis que así o establezan

i)

Non poderán acceder á condición de beneficiarios as agrupacións previstas no segundo parágrafo do apartado
3 do artigo 11 da LXS e 8 da LXSG cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus
membros.

j)

As prohibicións de obter subvencións afectarán tamén a aqueles obradoiros cualificados que por razón das
persoas que as rexen ou doutras circunstancias, poida presumirse que son continuación ou que derivan, por
transformación, fusión ou sucesión, doutras empresas nas que concorresen aquelas.

k)

Atoparse nalgún dos supostos que impidan a obtención da condición de beneficiario sinaladas no apartado 3
do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño de Subvencións de Galicia.

.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS
Os titulares dos obradoiros artesáns perceptores das axudas terán dereitos e obrigas, de conformidade co sinalado no
artigo 5 da ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación Provincial de Lugo, e en todo caso:

a)

Aceptar a subvención. No caso de que os beneficiarios non comuniquen á Excma. Deputación Provincial, no
prazo máximo de quince días, a partir da notificación do outorgamento, a renuncia, entenderase que a
subvención é aceptada.

b) Cumprir o obxectivo, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das
subvencións.

c)

Acreditar ante a Excma. Deputación Provincial a realización da actuación ou a adopción do comportamento, así
como o cumprimento dos requisitos e condicións que determinen a concesión ou goce da subvención.

d) Someterse ás actuacións de comprobación, que efectuará a pola Excma. Deputación Provincial, así como
calquera outras de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes,
achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Comunicar á Deputación Provincial a obtención de subvencións/axudas ou patrocinios (con ou sen achega
económica) para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administracións ou Entes Públicos ou privados,
nacionais ou internacionais. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso,
con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f)

Comunicar, no seu caso, a solicitude de declaración de concurso voluntario, de declaración de insolvente en
calquera procedemento, e declaración en concurso, e no seu caso da sentenza de eficacia dun convenio, ou
se estiver suxeito a intervención xudicial ou fose inhabilitado conforme á Lei 22/2003, de 9 de xullo, concursal
sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

g)

Acreditar que se acha ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias (Axencia Tributaria Estatal,
Facenda autonómica e Servizo de Recadación Provincial) ou fronte á Seguridade Social. A devandita
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acreditación poderá realizarse mediante declaración baixo a súa responsabilidade. Non entanto, a Deputación
poderá solicitar estes certificados, se así o considera, aos organismos correspondentes. Para estes efectos os
beneficiarios poderán acompañar autorización do representante legal da entidade para que a Deputación poida
solicitar estas certificacións fronte aos citados organismos, segundo o modelo normalizado.

h) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, en tanto poidan ser obxecto das
actuacións de comprobación e control.

i)

Manter a súa actividade e estar inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia na provincia de Lugo, ata o
31 de decembro de 2020 .

j)

De igual xeito este ano establécese que, cando menos o 5% do custo total da actividade subvencionada,
deberá ser financiado con recursos propios da entidade beneficiaria.

-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
A presentación das solicitudes supón a aceptación incondicional das presentes bases da convocatoria e das condicións,
requisitos e obrigas contidas nestas.
A concorrencia ao proceso de concesión de subvencións implicará a manifestación tácita do consentimento inequívoco
ao tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación de acordo co previsto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais será
estritamente á xestión e tramitación do expediente correspondente.

4. CARÁCTER DA SUBVENCIÓN
As subvencións que se concedan segundo as presentes bases reitoras da convocatoria e de acordo co PLAN
ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS (PLAN PLURIANUAL 2020-2022) da Excma. Deputación Provincial de Lugo terán
carácter voluntario e eventual.
A Corporación Provincial, por medio da Xunta de Goberno, como medida de garantía a favor dos intereses públicos,
As subvencións provinciais serán incompatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma
finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de
organismos internacionais, agás que a cantidade subvencionada máis os fondos propios non alcance o orzamento
máximo da actividade, acción ou comportamento.
A concesión de subvencións para a anualidade de 2020, non xeran ningún dereito á obtención de subvencións en
convocatorias posteriores.
En calquera caso, a Deputación Provincial, quedará exenta de toda responsabilidade civil, mercantil, laboral ou de
calquera tipo que se derive das actuacións ás que queden obrigados os beneficiarios das subvencións.
5. CRÉDITO ORZAMENTARIO.
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A cantidade destinada para a concesión de AXUDAS DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA OBRADOIROS ARTESÁNS
INCLUIDOS NO REXISTRO XERAL DE ARTESANÍA DE GALICIA NA PROVINCIA DE LUGO NO CONTEXTO DA
CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19, anualidade 2020, será de setenta e nove mil cincocentos euros (79.500 €) con
cargo á aplicación 2413/48900 do orzamento do ano 2020.
Os titulares dos obradoiros artesáns que cumpran os requisitos establecidos nestas bases e que presenten a súa
solicitude no tempo e forma establecido terán unha axuda de 1.500,00 € para sufragar gastos correntes de
funcionamento dos obradoiros artesáns.
A cantidade concedida non é un importe certo, fai referencia a unha porcentaxe ou fracción do custo total da actuación
subvencionada, xa que cando menos o 5% da actuación subvencionada deberá ser financiada pola propia entidade
beneficiaria.
En caso de incumprimento do previsto no parágrafo anterior, procederase á redución da parte proporcional da achega
económica provincial.

-

Anticipo

Non se concederán anticipos de pagamento anteriores á xustificación das subvencións.
6. SOLICITUDES
A presentación de solicitudes, dirixidas ao Sr. Presidente, supón a aceptación incondicional das presentes bases e das
condicións, requisitos e obrigas contidos nelas.
- PRAZO
O Prazo para a presentación de solicitudes é de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria no BOP de Lugo.
As solicitudes deben ser subscritas polos peticionarios, acompañándoas daqueles documentos requiridos para acreditar
a condición de beneficiario.
Soamente se poderá presentar una única solicitude por obradoiro artesán.
A presentación da solicitude de subvención fora do prazo establecido e a non utilización, no seu caso, do formulario
normalizado de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión da solicitude.
- FORMA
A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios telemáticos a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal.
Se algún dos interesados/as presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da
súa presentación telemática. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que
fose realizada a emenda.
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A documentación complementaria deberá presentarase electronicamente. As entidades interesadas responsabilizaranse
da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para
o cotexo da copia electrónica presentada.
Se algún dos interesados/as presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a
emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela
en que fose realizada a emenda.
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o número de
rexistro de entrada e/ou de expediente, se dispón del, e o servizo responsable do procedemento.
Se a solicitude non reúne os datos esixidos na convocatoria ou calquera dos previstos no artigo 66 da Lei 39/2015, de 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP) requiriráselle á persoa
interesada, de conformidade co establecido no artigo 68 desta, para que nun prazo de 10 días hábiles emende as faltas
ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que se transcorrido o prazo non o fixeran, terase por
desistido da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21.
A non presentación da documentación precisa ou a omisión de datos de xeito total ou parcial terá como consecuencia a
desestimación da solicitude
- DOCUMENTACIÓN:
Documentos a presentar:



Instancia de solicitude mediante modelo normalizado para a obtención das subvencións reguladas na presente
convocatoria (ANEXO 1)



Declaración responsable mediante modelo normalizado(ANEXO 2)



Certificado actualizado de estar incluído no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.



Copia do NIF do representante legal da entidade.



Copia do NIF do Obradoiro artesán.

7.- PROCEDEMENTO
A Área de Deportes, Artesanía e Deseño e Memoria Histórica – CENTRAD- desta Deputación Provincial de Lugo será a
encargada de instruír e tramitar os respectivos expedientes.
O órgano instrutor, elevará á Xunta de Goberno da Deputación para a súa aprobación a proposta, que non terá carácter
vinculante, a cal deberá expresar o/a solicitante ou a relación de solicitantes para os que se propón a concesión da
subvención, debendo facer constar –de xeito expreso – a desestimación do resto das solicitudes, se e o caso, segundo
os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
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8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
As subvencións concederanse atendendo ao orde de entrada de solicitudes no Rexistro Xeral da Deputación ata
esgotar o orzamento destinado as mesmas.
9. RESOLUCIÓN, COMUNICACIÓN E RECURSOS
A Xunta de Goberno a proposta do órgano instrutor resolverá definitivamente as subvencións. O acordo, ademais de
conter o nome do solicitante ou relación de solicitantes co seu número de solicitude aos que se concede a subvención,
fará constar, se é o caso, de xeito expreso a desestimación do resto das solicitudes.
Non se concederá ningunha subvención até que non se xustifiquen axeitadamente subvencións anteriores
concedidas pola Deputación Provincial de Lugo.
Ao abeiro do disposto no artigo 41 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, a resolución do procedemento non será obxecto de notificación individualizada aos afectados,
senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na paxina web da Deputación de Lugo
www.deputacionlugo.org.
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de tres meses. O prazo
computarase a partir do día en que remata o prazo establecido na convocatoria para presentalas. De conformidade co
artigo 15 da Ordenanza xeral de subvencións desta Deputación, no caso de non ditarse
resolución expresa no prazo indicado, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude, sen prexuízo da
obriga legal de resolver expresamente conforme o disposto nos artigos 21 e 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas.
As contías e condicións das subvencións poderán ser modificadas no caso de que resulten alteradas as condicións que
se tiveron en conta para a súa concesión.
O acordo de concesión ou denegación das subvencións aos beneficiarios porá fin a vía administrativa, podendo interpor
contra o mesmo recurso de reposición, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín
Oficial da Provincia do acordo de concesión ou denegación, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da publicación no
Boletín Oficial da Provincia do acordo da concesión ou denegación, e na forma prevista na Lexislación reguladora de
dita Xurisdición, todo elo, sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se estime procedente.
10. XUSTIFICACIÓN E ABOAMENTO DAS SUBVENCIÓNS
Tendo en conta que a rendición da xustificación constitúe un acto obrigatorio do beneficiario é polo que una vez
finalizada a actividade, acción ou comportamento e como data límite do 31 de marzo de 2021, as entidades
beneficiarias das axudas deberán xustificar o cumprimento da finalidade da actividade subvencionada.
A xustificación da subvención realizarase mediante a achega, por parte do beneficiario, da seguinte documentación:



Anexo I (modelo normalizado).
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Solicitude debidamente cumprimentada



Anexo II (modelo normalizado).
Memoria da actuación, xustificativa do cumprimento das condicións impostas nas bases reguladoras da
convocatoria, con indicación das actividades realizadas, o custo total e os resultados obtidos,
Declaración do custo total da actividade subvencionada, indicando os importes de financiamento.



Anexo III (modelo normalizado).
Relación clasificada de gastos polo custo total da actividade subvencionada, con identificación do acredor e do
documento, o seu importe, a data de emisión, a data de pago, así como a contía dos gastos que se imputan á
subvención.
No caso de relacionarse nóminas, deben vir desglosados: o salario líquido, a seguridade social a cargo da
empresa, a seguridade social a cargo do traballador e o IRPF.
Soamente será necesario indicar as datas de pago das facturas que se imputen á Deputación Provincial de
Lugo.



Facturas ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia
administrativa, incorporadas na relación á que se fai referencia no parágrafo anterior, achegándoas, como
mínimo, polo importe da subvención concedida.



Acreditación do pago das facturas ou documentos anteriores: o pago das facturas ou documentos de valor
probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, deberá realizarse antes da
finalización do prazo de xustificación da presente subvención, tendo en conta que, segundo o establecido no
artigo 7 da Lei 7/2012, do 29 de outubro, de modificación da normativa tributaria e orzamentaria e de
adecuación da normativa financeira para a intensificación das actuacións na prevención e loita contra a fraude,
non poderán aboarse en efectivo as operacións, nas que algunha das partes intervinientes actúe en calidade
de empresario ou profesional con importe igual ou superior a 2.500,00 euros ou o seu contravalor en moeda
estranxeira. A efectos de cálculo da contía sinalada, sumaranse os importes de todas as operacións ou pagos
en que se puido fraccionar a entrega de bens ou a prestación de servizos. Entenderase por efectivo os medios
de pago definidos no artigo 34.2 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención de branqueo de capitais e de
financiamiento do terrorismo, é dicir, o papel moeda e a moeda metálica, nacional ou estranxeira; os cheques
bancarios ao portador denominados en calquera moeda e calquera outro medio físico, incluídos os
electrónicos, concebidos para ser utilizados como medios de pago ao portador.
Cando unha factura ou documento de valor probatorio equivalente se aboe en efectivo, deberá constar na
mesma a expresión “Recibín en efectivo na data _________”, asinado polo receptor, con identificación do
mesmo (DNI, nome e apelidos).
Soamente terán que presentarse os xustificantes de pago das facturas que se imputen á Deputación Provincial
de Lugo.
Respecto ao contido das facturas: éstas deberán recoller o establecido nos artigos 6 e 7 do Real Decreto
1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de
facturación. (Aplicarase a normativa vixente en cada momento).



Anexo IV (modelo normalizado).
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Declaración das subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou entidades públicas ou
privadas para o mesmo obxecto ou actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia ou,
no seu caso, declaración de non ter outras subvencións ou axudas obtidas doutras administracións públicas ou
privadas para o mesmo obxecto ou actividade subvencionada.
Declaración responsable na que se faga constar que, a actividade, actuación ou comportamento obxecto da
subvención foi realizada, na súa totalidade, co cumprimento das condicións que motivaron a súa concesión e
os compromisos adquiridos nas presentes bases.
Declaración responsable na que o beneficiario da subvención poña de manifesto que se atopa ao corrente das
súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
Declaración responsable na que se faga constar que, o beneficiario non e debedor por resolución de
procedencia de reintegro, e dicir, que non ten pendente de ingreso no Tesouro Publico ningunha reclamación
de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda publica.
Declaración responsable de que o beneficiario asumiu ou non, o custo do Imposto sobre o valor engadido
(IVE), por ter ou non a posibilidade de compensalo ou recuperalo.
Declaración responsable na que se faga constar que a actividade realizada foi subvencionada pola Deputación
Provincial de Lugo, e que este extremo se inseriu na publicidade de todas as actuacións e nos soportes que se
utilizaron na execución da actividade subvencionada.



Documento emitido pola entidade bancaria, no que conste a conta na que se procederá, no seu caso, ao
abono da correspondente subvención.

O aboamento da subvención, unha vez aprobada a conta xustificativa da mesma, será efectuada mediante transferencia
bancaria á conta sinalada pola entidade beneficiaria. Non se procederá ao seu aboamento no caso de que a entidade
beneficiaria non se atope ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, ou sexa
debedora por resolución de procedencia de reintegro.
O incumprimento destas condicións será causa de perda da subvención concedida por incumprimento das obrigas do
beneficiario, de conformidade co sinalado nos artigos 14, 18.4 e concordantes da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
11. REDUCIÓNS
Unha vez recibida a conta xustificativa a área de xestión competente revisará a documentación presentada polos
beneficiarios comprobando o cumprimento das condicións que motivaron a resolución da concesión da subvención.
No caso de que o importe da subvención concedida illada ou en concorrencia con outras subvencións outorgadas por
outras Administracións ou de Entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade ou
comportamento, procederase a redución da subvención concedida até que non se supere este custo.
No caso de que o importe dos gastos subvencionables xustificado polo beneficiario non alcance o importe da
subvención concedida, reducirase a subvención en función do alcance da propia conta xustificativa.
Dado que a actuación deberá ser financiada polo beneficiario cando menos no 5%, si do custo da actividade
subvencionable se deduce que os recursos propios non chegan a esa porcentaxe, reducirase a subvención ata que os
recursos propios supoñan o 5% esixido.
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Nestes casos citados, as reducións practicaranse de oficio e de xeito automático sen necesidade de iniciar ningún
procedemento previo informe da área de xestión competente, garantindo o coñecemento do interesado.
12. RENUNCIA
A renuncia á subvención poderase facer por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no
artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
13. PLAN DE AUDITORÍA
A efectos de executar o control financeiro e a fiscalización plena posterior en materia de subvencións pola Intervención
Provincial levarase a cabo un Plan de Auditoría anual que indique o alcance da comprobación, tanto a mostra e forma
de selección, como as principais actuacións a comprobar, que como mínimo serán as seguintes:
1. Comprobar a execución polos beneficiarios das actividades ou investimentos subvencionables e o cumprimento da
finalidade para a que foron concedidas.
2. Verificar a existencia e custodia polo beneficiario das facturas, certificacións ou documentos xustificativos da
subvención.
3. Verificar a data de pago dos devanditos documentos.
Para a execución do Plan de Auditoría, a Intervención Provincial pode, en caso de insuficiencia de medios propios
dispoñibles, recabar a colaboración de empresas privadas de auditoría.
14. SUPOSTOS DE REINTEGRO
Estarase ao disposto no previsto nos artigo 41 a 43 da Lei Xeral de Subvencións, desenvoltos polos artigos 94 e 95 do
RLXS, e en calquera caso, ao disposto na normativa concordante vixente en cada momento
15. OUTRAS DISPOSICIÓNS
No non previsto nesta convocatoria estarase ao disposto en:
• Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
• Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
• Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
• Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia.
• Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de
Novembro, xeral de subvencións.
• Ordenanza xeral de subvencións da Excma. Deputación Provincial de Lugo, aprobada por acordo do
Pleno de data 28 de febreiro de 2005.
• Regulamento Orgánico da Deputación (3 de setembro de 2020)
• Bases de execución do orzamento e a normativa sobre delegación de competencias e atribucións dos
órganos de goberno da Deputación vixentes no momento da concesión.
OUTRAS DETERMINACIÓNS
Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación de Lugo 2020-2022
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