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Expte.: 2022008626

PROVIDENCIA DA CONCELLEIRA DELEGADA DE FACENDA

Remitida providencia polo Servizo de Participación Cidadá en data 2 de marzo, asinada polo Xefe
de  Servicio  de  Cultura,  Xuventude  e  Participación  Cidadá  o  24/02/2022,  e  pola  Concelleira
delegada na mesma data, solicitando  a “incorporación de remanentes de crédito dos convenios
reguladores das subvenciones nominativas concedidas no exercicio 2021 á Federación de AA.VV.
de Ourense Limiar (expediente nº2021028883) e á Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia
do municipio de Ourense (expediente nº 2021028884) con carácter de urxencia”.

Sendo que a base  nº 17 das bases de execución en vigor establece que “Con carácter xeral toda
Incorporación de remanentes de crédito requirirá a previa aprobación da Liquidación do
Orzamento do exercicio anterior, con dúas excepcións:
- Que teña por obxecto a incorporación de remanentes con financiamento afectado.
- Que teña por finalidade a incorporación de remanentes que amparen compromisos
de gasto que deban ser atendidos con carácter urxente, sempre que se acredite de
forma abonda, a existencia de recursos financeiros á vista do montante total a que
ascenda o Remanente de Tesouraría Total  resultante do avance da liquidación de
exercicio anterior.”

Proponse,  que polo Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria se incoe no exercicio 2022
expediente de Incorporación de remanentes de crédito do orzamento 2021, das subvencións
nominativas concedidas no exercicio 2021 á Federación de AA.VV. de Ourense Limiar e á
Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia do municipio de Ourense, segundo o previsto
no artigo 182 do TR da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de marzo) que
dispón a este respecto que:

“Non obstante o disposto no artigo 175 desta lei, poderán incorporarse aos correspondentes
créditos dos orzamentos de gastos do exercicio inmediato seguinte, sempre que existan para
elo os suficientes recursos financeiros:
a) Os créditos extraordinarios e os suplementos de créditos, así como as transferencias de
crédito,  que  foran  concedidos  ou  autorizados,  respectivamente,  no  último  trimestre  do
exercicio.
b) Os créditos que amparen os compromisos de gasto a que fai referencia o apartado 2.b) do
artigo 176 desta lei.
c)  Os créditos por operacións de capital.
d) Os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos afectados.
(…)
Os créditos que amparen proxectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse
obrigatoriamente,  salvo  que  se  desista  total  ou  parcialmente  de  iniciar  ou  continuar  a
execución do gasto”

E na base nº 17 das bases de execución do orzamento en vigor que establece que “con carácter
xeral toda Incorporación de remanentes de crédito requirirá a previa aprobación da Liquidación do
Orzamento do exercicio anterior, con dúas excepcións:
 - (…)

- Que teña por finalidade a incorporación de remanentes que amparen compromisos
de gasto que deban ser atendidos con carácter urxente, sempre que se acredite de
forma abonda, a existencia de recursos financeiros á vista do montante total a que
ascenda o Remanente de Tesouraría Total  resultante do avance da liquidación de
exercicio anterior.”

Que se reproduza a fase de gasto do exercicio 2021 no exercicio 2022, nos casos nos que sexa
preciso.

Ourense, na data da sinatura electrónica
A Concelleira Delegada de Facenda,

Ana Mª Fernández Morenza
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Asunto: incorporación  urxente  ao  orzamento  prorrogado  para  o  exercicio  2022  dos
remanentes de crédito dos convenios reguladores das subvencións nominativas concedidas
no exercicio 2021 á Federación de AA.VV. de Ourense Limiar ( expediente nº2021028883)e á
Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia do municipio de Ourense. ( expediente nº
2021028884)
Trámite:  solicitude da Concellería  Delegada da Área  Turismo,  Termalismo e Participación
Cidada, de incoación de expediente de incorporación urxente ao orzamento prorrogado para o
exercicio  2022  dos  remanentes  de  crédito  dos  convenios  reguladores  das  subvenciones
nominativas  concedidas  no  exercicio  2021  á  Federación  de  AA.VV.  de  Ourense  Limiar
( expediente nº2021028883)e á  Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia do municipio
de Ourense. ( expediente nº 2021028884)
Expediente nº 2022007843

En relación co asunto de referencia, exponse o seguinte: 
1º) En data 30 de decembro de 2021 aprobáronse pola Xunta de Goberno Local os

convenios reguladores das seguintes subvencións nominativas: 
1)  Subvención  á  á  Federación  de  AA.VV.  de  Ourense  Limiar  (  expediente

nº2021028883) para gastos de funcionamento e actividades xerais no exercicio 2021.
2) Subvención á á  Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia do municipio de

Ourense. ( expediente nº 2021028884) para gasto de funcionamento e actividades xerais no
exercicio 2021.

Coa aprobación dos convenios concedéronse as respectivas subvencións, por
importe de 15.200 € euros en cada caso, autorizándose e dispoñéndose o gasto no exercicio
2021 con cargo ás partidas orzamentarias número 300 9240 48934 (Federación AA.VV. de
Ourense Limiar) e  300 9240 48935  (AA.VV. do Rural e Periferia do municipio de Ourense) do
orzamento municipal prorrogado en 2021.  Existen dous AD polo importe total das contías
aprobadas: Federación AA.VV. de Ourense Limiar (AD 202100078415)  AA.VV. do Rural e
Periferia do municipio de Ourense (AD 202100078416).

2º) En data 30 de decembro de 2021 asínanse os convenios e na súa cláusula sexta
contémplase  a  concesión  dun  anticipo  a  conta,  por  importe  do  70%  do  montante  total
subvencionado, posibilidade que se recolle tamén nas bases de execución do orzamento así
como na normativa en materia de subvencións que lle resulta de aplicación.

3º) Ante esta situación, para poder tramitar no exercicio 2022 tanto o pagamento do
anticipo como a propia xustificación e pagamento da subvención (cuxo prazo de xustificación
vence  o  1  de  marzo  de  2022)  resulta  necesario  proceder  á  previa  incorporación  dos
remanentes  de  crédito  correspondentes  ao  gasto  comprometido  para  as  subvencións  de
referencia, conforme aos artigos 182.1.b) do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas
locais, en relación co 176.2.b), e 47.1.b) en relación co 26.2.b) do Real Derecto 500/1990, de
20 de abril. 

4º) De acordo coa base 17 do orzamento prorrogado vixente, “con carácter xeral toda
incorporación  de  remanentes  de  crédito  requirirá  a  previa  aprobación  da  liquidación  do
orzamento do exercicio anterior, con dúas excepcións:

- Que teña por obxecto a incorporación de remanentes con financiamento afectado.
- Que teña por finalidade a incorporación de remanentes que amparen compromisos

de gasto que deban ser atendidos con carácter urxente,  sempre que se acredite de forma
abonda,  a  existencia  de recursos  financeiros  á  vista  do montante total  a  que ascenda o
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remanente de tesouraría total resultante do avance da liquidación de exercicio anterior”. 
No caso que nos ocupa, estímase que os compromisos de gasto consistentes nas

subvencións concedidas en 2021 á Federación de AA.VV. de Ourense Limiar e á  Agrupación
Miño de AA.VV.  do Rural  e Periferia do municipio de Ourense.   deben ser  atendidos con
carácter urxente (e polo tanto non é preciso agardar á liquidación do orzamento para a súa
tramitación), polos seguintes motivos: 

a)  En  primeiro  lugar,  porque  se  trata  de  subvencións  para  gastos  correntes  xa
realizados  completamente  (dado  que  o  seu  obxecto  é  financiar  o  gasto  de  2021  dos
programas subvencionados) polo que un adiamento na tramitación do pagamento anticipado
(que, pola experiencia de xestión do Concello en exercicios precedentes, podería estenderse
durante varios meses) provocará un grave problema de liquidez ás entidades beneficiarias,
mesmo comprometendo a continuidade dos programas subvencionados, cuxo interese resulta
prioritario para esta Concellería, ao ser o seu obxecto complementario da acción neste eido
do propio Servizo de Participación Cidadá . Xustamente é por este motivo que os convenios
aprobados estableceron esa cláusula.   

b) Complementariamente ao anterior, cabe indicar que o atraso que suporía ter que
agardar á liquidación do orzamento implicaría privar de eficacia real á cláusula do convenio
que permite o pagamento anticipado, dado que este adiaríase na práctica ata un momento
posterior  ao da  xustificación  da subvención (prevista  para  o  1  de marzo  de 2022,  como
máximo), co que perdería a súa razón de ser. 

c) En terceiro lugar, o atraso na incorporación do remanente produciría igualmente un
atraso excesivo na tramitación da xustificación da subvención (para a que os beneficiarios
dispoñen de prazo ata o día 1 de marzo de 2022, tal como se indicou) sendo incongruente a
esixencia dese prazo de xustificación co previsibe atraso na súa tramitación, que ademais
xeraría un problema engadido de liquidez ás entidades beneficiarias, que na práctica se verían
obrigadas a adiantar o importe dos gastos subvencionados por un período de entre 6 e ata 16
- 18 meses nalgúns casos (segundo cal sexa o momento en que realizaron o gasto, dado que
os programas teñen carácter continuo e polo tanto iniciáronse xa en xaneiro de 2021).

Por  outra  banda,  dado o escaso  importe  dos  remanentes  aos  que se  refire  esta
solicitude (30.400 euros en total) estímase que existe dispoñibilidade de recursos financeiros
para levar a cabo a incorporación, se ben esta cuestión debe ser obxecto de informe polo
órgano competente. 

Polo exposto, SOLICITO: 
Que por parte da Concellería Delegada da Área de Facenda e Economía se proceda

á incoación  do procedemento  de incorporación  de  remanentes  de  crédito  dos  convenios
reguladores das subvenciones nominativas concedidas no exercicio 2021  á Federación de
AA.VV. de Ourense Limiar ( expediente nº2021028883)e á  Agrupación Miño de AA.VV. do
Rural  e Periferia do municipio de Ourense.  (  expediente nº 2021028884)  con carácter de
urxencia, ao abeiro do disposto na base 17 do orzamento, concretamente facendo uso dunha
das excepcións contempladas pola que non sería necesaria a liquidación do presuposto, dado
que  a  incorporación  ten  “por  finalidade  a  incorporación  de  remanentes  que  amparen
compromisos de gasto que deban ser atendidos con carácter urxente, sempre que se acredite
de  forma  abonda,  a  existencia  de  recursos  financeiros  á  vista  do  montante  total  a  que
ascenda o Remanente de Tesouraría Total resultante do avance da liquidación de exercicio
anterior”. 
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Ourense, na data da sinatura electrónica 

Proposto  polo  Xefe  do  Servizo  de  cultura,  xuventude  e  participación  cidadá,  en
funcións, 

Asinado: Flora Moure Iglesias
Concelleira – Delegada da Área de Turismo, termalismo e participación cidadá. 
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COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

CONVENIO  DO  CONCELLO  DE  OURENSE  COA  FEDERACIÓN  DE  AA.VV  LIMIAR

REGULADOR DA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS

DE  FUNCIONAMIENTO  E  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  XERAIS  PROPIAS  DESTA

ENTIDADE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021. 

O  presente  convenio  formalízase  coa  consideración  de  documento  administrativo

público  para  os  efectos  do  previsto  no  artigo  26  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  de

procedemento administrativo común das Administracións Públicas, sendo asinado polas partes

mediante sinatura electrónica ao abeiro do previsto no artigo 10 do mesmo texto legal.

INTERVEÑEN

Dunha parte don Gonzalo Pérez Jácome, Alcalde Presidente do Concello de Ourense,

designado na sesión do Pleno da corporación do día 15 de xuño de 2019 que actúa no nome e

na representación da citada institución segundo as competencias que lle outorga o artigo 124

da Lei 7/85 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local modificada pola Lei 57/03, de 16

de decembro e con domicilio social en Praza Maior, 1, 32005 Ourense e CIF P-3205500F  

Doutra  parte  Don  Manuel  Mosquera  Rodríguez  (DNI  34976926  K),  Presidente  da

Federación de AA.VV Limiar, con CIF G32226276,  elixido para o cargo con data 24 de febreiro

de 2017, en representación da citada entidade.  

A  Oficiala  Maior  do Concello  de  Ourense,  dona  Silvia  Alonso  Fernández, quen fai

constar,  dado  que  non  existe  unidade de  acto  ao  realizarse  a  sinatura  do  documento  por

medios  electrónicos,  que a función  de fe  pública prevista  no artigo 3.2.i)  do Real  Decreto

128/2018,  do  16  de  marzo,  polo  que  se  regula  o  Réxime  Xurídico  dos  Funcionarios  da

Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación co disposto no apartado

d)  da  Disposición  Adicional  oitava  da  Lei  7/1985,  do 2  de  abril,  reguladora  das  Bases do

Réxime Local, limítase a comprobar a identidade dos intervenientes a través da documentación

que  forma  parte  do  expediente,  así  como  a  verificar  a  validez  das  sinaturas  electrónicas

incorporadas ao presente documento, que os certificados dos asinantes non foron revogados e

que  non  houbo  modificacións  no  documento.  En  particular,  para  os  efectos  de  verificar  a

identidade  e  validez  da  sinatura  efectuada polo  representante da  Asociación  de Axuda ao

Toxicómano,  incorpórase  ao  expediente  administrativo  electrónico  municipal  con núm.

2020018514 o comprobante de validación emitido pola  plataforma Valide obtido na ligazón

https://valide. redsara.es/valide/ validarFirma/executar.html, polo cal se verifica tanto a validez

do certificado como da sinatura electrónica realizada.
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COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

Ambas  as  partes  recoñécense  plena  capacidade  para  levar  adiante  o  presente

convenio e, na súa virtude,

MANIFESTAN

Primeiro: Que o Concello de Ourense considera un dos seus obxectivos prioritarios o

fomento  da  actividade  das  asociacións  veciñais,  como  cauce  de  participación  cidadá  nos

asuntos de interese municipal e entidades prestadoras de servizos culturais, educativos e de

ocio e tempo libre á veciñanza. 

Segundo: Que con esta finalidade o Concello de Ourense aprobou a concesión dunha

subvención nominativa por  importe  de 15.200 euros para os  gastos de funcionamento e  a

realización das actividades xerais propias da Federación Limiar correspondentes ao exercicio

2021

Polo exposto, o Concello de Ourense e a entidade comparecente

 ACORDAN

Subscribir o presente convenio regulador da subvención nominativa para os gastos de

funcionamento  e  a  realización  das  actividades  xerais  propias  da  Federación  Limiar

correspondentes ao exercicio 2021, previa a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local do

Concello o 30 de decembro de 2021, de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS

I.- Obxecto.

O  presente  convenio  ten  por  obxecto  establecer  as  condicións  e  compromisos

aplicables á subvención nominativa a favor da Federación de AAVV de Ourense “Limiar”, para

os  gastos  de  funcionamento  e  a  realización  das  actividades xerais  propias  desta  entidade

correspondentes  ao  exercicio  2021,  consonte  o  establecido  na  normativa  vixente,

particularmente o artigo 65 do R.D 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento

da Ley 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e que desenvolve o artigo básico

22.2.a) da dita Lei. 

Conforme  á  providencia  de  data  8  de  xullo  de  2021,  da  concellería  delegada  de

Participación  cidadá,  é  obxecto  da  subvención  o  financiamento  parcial  dos  gastos

correspondentes ao exercicio 2021 de funcionamento normal da entidade e o desenvolvemento
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COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

das actividades que lle son propias conforme ao obxecto e aos fins establecidos nos seus

estatutos.

Non se poderán aplicar os fondos a gastos de distinta natureza e finalidade dos que se

corresponden co  obxecto deste convenio.

II.  Contía  da  subvención  e  porcentaxe  máximo  de  financiamento  do  gasto

subvencionado. Dotación orzamentaria 

1. A contía da subvención non poderá exceder do 75% do custo total da actividade

desenvolvida  e  debidamente  xustificada,  cunha  achega  máxima,  en  todo  caso,  de  15.200

euros,  producíndose  a  perda  do  dereito  ao  cobramento  total  ou  parcial  da  subvención  no

suposto de falla de xustificación nas condicións previstas no presente convenio.

A  entidade  beneficiaria  levará  a  cabo  a  actividade  subvencionada  de  acordo  co

orzamento de gastos presentado ante o Concello, co seguinte resumo:

Gastos xerais .............................................................28.325,00 euros

Gastos de actividades.................................................7.000,00 euros

Total gastos ...............................................................35.525,00 euros

Ao respecto do orzamento presentado pola entidade, este incluía ademais un importe

de 500 euros para adquisición de material inventariable, que non se teñen en conta ao non

estimarse subvencionable, dado o carácter de gasto corrente da subvención nominativamnete

prevista no orzamento.

Atendendo ás peculiares circunstancias concorrentes no exercicio 2021 por mor das

limitacións á realización de actividades derivadas da crise sanitaria xerada pola pandemia de

COVID 19, a subvención considerarase xustificada sempre que se acredite  a realización de

gastos  subvencionables  vinculados  ao  funcionamento  da  entidade  ou  ás  súas  actividades

xerais por un importe mínimo de 20.266,66 euros para unha subvención de 15.200 euros. No

caso de que se xustifique un importe inferior, a subvención reducirase proporcionalmente de

forma automática, co fin de respectar en todo caso o límite máximo do 75 % do gastos previsto

neste convenio, e sen prexuízo da regra establecida no apartado 4 desta cláusula, que deberá

cumprirse en todo caso. 

2. Consideraranse gastos subvencionables os previstos con ese carácter no artigo 12

da Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense. 

3.  O  importe  do  financiamento  municipal  farase  efectivo  con  cargo  á  partida

orzamentaria  300 9240 48934 do orzamento de 2021. 

4.  A subvención do Concello  é  compatible  coa  percepción  doutras subvencións ou

axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade,

3
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sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención municipal, non supere, en ningún

caso, o importe total do gasto efectivamente executado. Para o caso de que a concorrencia de

axudas ou subvencións  supere o  importe  do gasto  efectivamente executado,  minorarase  a

achega municipal no importe necesario para dar estrito cumprimento a esta regra. 

III.- Publicidade do financiamento municipal.

1. Na publicidade pola que se dean a coñecer as actividades da entidade, ben sexa por

medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, farase constar sempre o financiamento

do Concello de Ourense.

2.  Coa  memoria  a  que  se  refire  a  cláusula  V  deste  convenio  achegaranse  os

documentos que acrediten o cumprimento desta obriga da entidade beneficiaria.

IV.- Obrigas da entidade beneficiaria: 

1. A entidade beneficiaria está suxeita ao cumprimento das obrigas establecidas no

artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 4 da Ordenanza

xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense.

2.  A entidade beneficiaria  deberá cumprir  ademais as obrigas  establecidas na Lei

19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

V.- Xustificación da subvención.- 

A xustificación da subvención realizarase na modalidade de presentación de estados

contables, mediante a presentación pola entidade beneficiaria da seguinte documentación: 

a) Instancia subscrita polo Presidente da entidade dirixida ao Alcalde–Presidente na

que se solicite o pagamento da subvención concedida.

b) Memoria de avaliación das actividades realizadas dentro do obxecto do presente

convenio, na que se xustifique o cumprimento das condicións impostas no mesmo.

c)  Presentación  de contas  anuais  oficiais  coa  certificación  da  súa  aprobación  polo

órgano estatutariamente competente, nas que se fará constar:

1. Balance de situación

2. Conta de perdas e ganancias

3. Memoria e informe de xestión 

d) Acreditación de estar ó día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade

Social, segundo o disposto na cláusula VII.

Os  estados  e  documentos  que  conforman  as  contas  anuais  deberán  presentarse

debidamente dilixenciados polo Presidente e o Secretario da entidade ou, de selo caso, por

quen desenvolva estatutariamente estas funcións.

VI.- Prazo de xustificación.

4
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A  actividade  obxecto  de  financiamento  municipal  corresponde  aos  gastos

correspondentes ao exercicio 2021.

A entidade beneficiaria queda obrigada a presentar a xustificación nos termos previstos

na claúsula V. O prazo de presentación rematará o día 1 de marzo de 2022 inclusive. 

O pagamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta designada pola

beneficiaria.

Só se procederá ao libramento da subvención concedida previa a xustificación polo

beneficiario do gasto realizado nos termos e coas formalidades sinalados na cláusula V deste

Convenio e na Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense e demais

normativa reguladora de subvencións.

Non obstante o anterior, poderanse realizar pagamentos anticipados até un máximo do

70% da cantidade subvencionada, que se considerarán como entregas de fondos con carácter

previo á xustificación.

Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto o beneficiario non acredite

que se atope ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade

Social ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro de subvencións.

VII.- Acreditación do cumprimento de obrigas tributarias e de Seguridade Social.

A  entidade  beneficiaria  deberá  estar  ao  día,  con  carácter  previo  á  sinatura  deste

convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención,  no cumprimento das obrigas

tributarias coa  Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, co Concello de Ourense

e  coa  Seguridade  Social.  A  acreditación  do  cumprimento  desta  obrigas  farase  mediante

certificación expedida pola administración competente, agás no relativo ás obrigas con Concello

de Ourense, cuxa comprobación realizarase de oficio pola propia administración municipal. 

VIII.- Comprobación da subvención. 

Para os efectos do disposto no artigo 21 da Ordenanza xeral municipal de subvencións

do Concello de Ourense, o Servizo de Participación Cidadá será o servizo competente para a

comprobación da aplicación da subvención.

IX.-  Control  financeiro  polo  Concello  de  Ourense e polos  órganos de  control

externo.

1.  Conforme  ao  disposto  nos  artigos  44  e  seguintes  da  Lei  38/2003,  de  17  de

novembro, xeral de subvencións, e os artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de

subvenciones de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser elixida pola Intervención municipal

para a realización dun control  financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar  a

efectiva  aplicación  dos  fondos  á  finalidade  para  a  que  foron  concedidos,  o  correcto
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financiamento desta e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle

impón o presente convenio.

2. Igualmente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de

Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización

que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, de se lo caso, segundo o previsto na Lei

Orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contable que poda incoar

o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.

X.- Reintegro e perda do dereito a subvención.  

Procederá  o  reintegro  ou  a  perda  do  dereito  á  subvención,  segundo  proceda,  por

concorrer algunha das causas previstas no artigo  37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral

de subvencións,  e artigo 23 da Ordenanza xeral  municipal  de subvencións do Concello de

Ourense.

Nos supostos nos que da xustificación se deduza que a entidade obtivo subvencións

por importe superior ao 100% do gasto realizado para o obxecto da subvención regulada neste

convenio, reducirase proporcionalmente a axuda concedida na contía necesaria.  Igualmente

procederase  á  redución  proporcional  no  suposto  no  que  a  xustificación  se  realice  por  un

importe inferior ao do orzamento presentado. 

O  incumprimento  das  súas  obrigas  por  parte  da  entidade  beneficiaria  poderá  ser

constitutivo dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei

9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de sancións

previstos nas normas citadas.

XI.-  Incorporación  ao  Rexistro  Público  de  Subvencións  e  publicación  da

subvención concedida.

1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e

demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da

entidade  beneficiaria  serán  remitidas  á  Intervención  Xeneral  do  Estado,  para  que  sexan

incorporados á Base de Datos Nacional de Subvenciones, coa exclusiva finalidade prevista

neste precepto e co debido respecto á protección de los datos de carácter persoal, segundo o

previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía

dos dereitos dixitais. 

2. Ademais en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,

de Subvencións de Galicia, o Concello de Ourense remitirá a mesma información á Consellería

de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións

e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
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3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei  38/2003,  de 17 de novembro, xeral   de

subvencións,  a  concesión da  subvención á  entidade  beneficiaria  será  publicada  no Boletín

Oficial da Provincia de Ourense e na páxina web do Concello.

XII.- Vixencia do convenio. 

O presente convenio de colaboración producirá efectos desde a súa sinatura e ata o día

1 de marzo de 2022. 

XIII.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.

1.  O presente  convenio  ten  natureza  administrativa  e  para  resolver  as  dúbidas  na

interpretación das súas cláusulas se aplicarán as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18

de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Con carácter supletorio aplicarase a lexislación de contratos do sector público.

2.  A interpretación das dúbidas e  lagoas que  puideran  aparecer  na aplicación do

presente convenio corresponderá á Xunta de Goberno do Concello de Ourense previos os

informes preceptivos.

3.  Corresponderá aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa,  segundo a

distribución  de  competencias  prevista  na  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  reguladora  desta

xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que podan aparecer como consecuencia do

presente convenio.

ANEXO I 

 D./Dª ........................................................................., con DNI nº ......................... e domicilio en

................................,  rúa………..............….,  CP .........,  en calidade de (1) ........................  de

(2)  ........................,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  rúa  ....................................,

CP .......... localidade ..................................., Tfno.: ................... Fax: ....................., en calidade

de beneficiaria da subvención nominativa do Concello de Ourense, DECLARA:

1. Que no se encontra incurso/a en ningunha prohibición para obter a condición de beneficiario

de subvencións públicas, e para eses efectos cumprimenta o documento que conforma o Anexo

II.

2. Que se compromete a comunicar a este Concello calquera modificación das circunstancias

que se tiveron en conta para a concesión da subvención. 

3. Que para o obxecto da subvención deste convenio,

(1)___non ten solicitado nin recibido ningunha subvención doutras Administracións Públicas nin

de Entidades Públicas ou Privadas.
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(2) __ Ten solicitado e recibido as subvenciones que a continuación se relacionan: 

a) Subvencións de administracións ou entidades públicas:

 ENTIDADE............................................................................

CONCEDIDA OU SOLICITADA ..........................................

CONTÍA ........................................................................

b) Subvencións de entidades privadas:

ENTIDADE............................................................................

CONCEDIDA OU SOLICITADA ..........................................

CONTÍA ........................................................................

4. Asi mesmo, comprométese, incluso con posterioridade á xustificación dos fondos recibidos, e

tan pronto como se coñeza, a comunicar ao Concello de Ourense a obtención doutros ingresos

e subvencións para a mesma finalidade.

 En .................., a ... de ................ de 20.... 

(Firma e selo)Fdo: 

(1) Riscar o que proceda.

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A

CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.

D./Dª .............................................................................. (nome e apelidos), con DNI nº .....….....,

e  domicilio  en  ...........................................  localidade  ..........................  Provincia  ................

Código Postal ......., como ……………..….. da Entidade …………….……………, con domicilio

en .......................................... 

DECLARA  que  ........................................................  (nome  da  entidade):  1.-  Non  ten  sido

condenado/a mediante sentencia firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións

8
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ou  axudas  públicas.  2.-  Non  ten  solicitado  a  declaración  de  concurso,  ni  foi  declarado/a

insolvente  en  calquera  procedemento,  nin  se  encontra  declarado/a  en  concurso,  nin  esta

suxeito/a  a  intervención  xudicial,  nin  foi  inhabilitado/a  conforme  á  Lei  Concursal  sin  que

concluíra o período de inhabilitación fixado na sentencia de cualificación do concurso. 3.- Non

deu lugar, por causa da que fora declarada culpable, á resolución firme de calquera contrato

celebrado coa Administración. 4.-Os seus administradores e representantes legais non están

incursos en algún dos supostos da Lei 12/1995, de 11 de maio,  de incompatibilidades dos

membros do Goberno da Nación e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei

53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidade do persoal ao servizo das Administracións

Públicas, nin se trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19

de  xuño,  de  réxime  electoral  xeral,  nos  termos  establecidos  na  mesma  ou  na  normativa

autonómica que regule estas materias. 5.- Non ten pendente o pago de obrigas por reintegro de

subvenciones. 6.- Non foi sancionado/a mediante resolución firme coa perda da posibilidade de

obter subvencións segundo o previsto na Lei xeral de subvencións ou na Lei xeral tributaria. 7.-

Que se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade

Social,  manifestando o seu  consentimento  expreso  para  que  o  Servizo  correspondente  da

Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería Xeral da Seguridade Social e da

Administración tributaria da Comunidade Autónoma, respectivamente, cedan ao Concello de

Ourense a información relativa ao cumprimento de tales obrigas. 

En .................., a ..... de ................ de 20...

(Firma e selo) Fdo.: .......................................... 
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CONVENIO  DO  CONCELLO  DE  OURENSE  COA  AGRUPACIÓN  MIÑO  DE  AA.VV  DO

RURAL E DA PERIFERIA DO MUNICIPIO DE OURENSE, REGULADOR DA SUBVENCIÓN

NOMINATIVA  PARA  O  FINANCIAMENTO  DOS  GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO  E

REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  XERAIS  PROPIAS  DESTA  ENTIDADE

CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021. 

O  presente  convenio  formalízase  coa  consideración  de  documento  administrativo

público  para  os  efectos  do  previsto  no  artigo  26  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  de

procedemento administrativo común das Administracións Públicas, sendo asinado polas partes

mediante sinatura electrónica ao abeiro do previsto no artigo 10 do mesmo texto legal.

INTERVEÑEN

Dunha parte don Gonzalo Pérez Jácome, Alcalde Presidente do Concello de Ourense,

designado na sesión do Pleno da corporación do día 15 de xuño de 2019 que actúa no nome e

na representación da citada institución segundo as competencias que lle outorga o artigo 124

da Lei 7/85 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local modificada pola Lei 57/03, de 16

de decembro e con domicilio social en Praza Maior, 1, 32005 Ourense e CIF P-3205500F  

Doutra  parte  Dona  Lorinda  Fernádez  Faria  (DNI  44457873  T),  Presidenta  da

Agrupación  Miño  de  AA.VV.  do  Rural  e  da  Perfieria  do  municipio  de  Ourense,  con  CIF

G32408023,  elixida para o cargo con data 24 de febreiro de 2018, en representación da citada

entidade.  

A  Oficiala  Maior  do Concello  de  Ourense,  dona  Silvia  Alonso  Fernández, quen fai

constar,  dado  que  non  existe  unidade de  acto  ao  realizarse  a  sinatura  do  documento  por

medios  electrónicos,  que a función  de fe  pública prevista  no artigo 3.2.i)  do Real  Decreto

128/2018,  do  16  de  marzo,  polo  que  se  regula  o  Réxime  Xurídico  dos  Funcionarios  da

Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación co disposto no apartado

d)  da  Disposición  Adicional  oitava  da  Lei  7/1985,  do 2  de  abril,  reguladora  das  Bases do

Réxime Local, limítase a comprobar a identidade dos intervenientes a través da documentación

que  forma  parte  do  expediente,  así  como  a  verificar  a  validez  das  sinaturas  electrónicas

incorporadas ao presente documento, que os certificados dos asinantes non foron revogados e

que  non  houbo  modificacións  no  documento.  En  particular,  para  os  efectos  de  verificar  a

identidade  e  validez  da  sinatura  efectuada polo  representante da  Asociación  de Axuda ao

Toxicómano,  incorpórase  ao  expediente  administrativo  electrónico  municipal  con núm.

2020018514 o comprobante de validación emitido pola  plataforma Valide obtido na ligazón
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https://valide. redsara.es/valide/ validarFirma/executar.html, polo cal se verifica tanto a validez

do certificado como da sinatura electrónica realizada.

Ambas as partes recoñécense plena capacidade para levar adiante o presente convenio e, na

súa virtude,

MANIFESTAN

Primeiro: Que o Concello de Ourense considera un dos seus obxectivos prioritarios o

fomento  da  actividade  das  asociacións  veciñais,  como  cauce  de  participación  cidadá  nos

asuntos de interese municipal e entidades prestadoras de servizos culturais, educativos e de

ocio e tempo libre á veciñanza. 

Segundo: Que con esta finalidade o Concello de Ourense aprobou a concesión dunha

subvención nominativa por  importe  de 15.200 euros para os  gastos de funcionamento e  a

realización das actividades xerais propias da Agrupación Miño correspondentes ao exercicio

2021

Polo exposto, o Concello de Ourense e a entidade comparecente

 ACORDAN

Subscribir o presente convenio regulador da subvención nominativa para os gastos de

funcionamento e a realización das actividades xerais propias da Agrupación correspondentes

ao exercicio 2021, previa a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local do Concello o 30 de

decembro de 2021, de acordo coas seguintes

CLÁUSULAS

I.- Obxecto.

O  presente  convenio  ten  por  obxecto  establecer  as  condicións  e  compromisos

aplicables á subvención nominativa a favor da Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia

do municipio de Ourense para os gastos de funcionamento e a realización das actividades

xerais propias desta entidade correspondentes ao exercicio 2021, consonte o establecido na

normativa vixente, particularmente o artigo 65 do R.D 887/2006, do 21 de xullo, polo que se

aproba  o  regulamento  da  Ley  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións,  e  que

desenvolve o artigo básico 22.2.a) da dita Lei. 
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Conforme  á  providencia  de  data  8  de  xullo  de  2021,  da  concellería  delegada  de

Participación  cidadá,  é  obxecto  da  subvención  o  financiamento  parcial  dos  gastos

correspondentes ao exercicio 2021 de funcionamento normal da entidade e o desenvolvemento

das actividades que lle son propias conforme ao obxecto e aos fins establecidos nos seus

estatutos.

Non se poderán aplicar os fondos a gastos de distinta natureza e finalidade dos que se

corresponden co  obxecto deste convenio.

II.  Contía  da  subvención  e  porcentaxe  máximo  de  financiamento  do  gasto

subvencionado. Dotación orzamentaria 

1. A contía da subvención non poderá exceder do 75% do custo total da actividade

desenvolvida  e  debidamente  xustificada,  cunha  achega  máxima,  en  todo  caso,  de  15.200

euros,  producíndose  a  perda  do  dereito  ao  cobramento  total  ou  parcial  da  subvención  no

suposto de falla de xustificación nas condicións previstas no presente convenio.

A  entidade  beneficiaria  levará  a  cabo  a  actividade  subvencionada  de  acordo  co

orzamento de gastos presentado ante o Concello, co seguinte resumo:

Gastos xerais .............................................................20.335,00 euros

Gastos de actividades.................................................39.290,00 euros

Total gastos ...............................................................59.625,00 euros

Faise constar que no orzamento presentado incluíase ademais unha partida de gatsos

financeiros  por  importe  de  2.725  euros,  correspondente  a  xuros  das  contas  da  entidade

derivados do déficit do exercicio anterior. Non se toman en consideración estes gastos, ao non

ser  subvencionables  conforme  ao  disposto  no  artigo  31.7,  apartado  a)  da  Lei  xeral  de

subvencións. Sen prexuízo disto, o orzamento achegado estímase suficiente para xustificar a

concesión da subvención. 

Atendendo ás peculiares circunstancias concorrentes no exercicio 2021 por mor das

limitacións á realización de actividades derivadas da crise sanitaria xerada pola pandemia de

COVID 19, a subvención considerarase xustificada sempre que se acredite  a realización de

gastos  subvencionables  vinculados  ao  funcionamento  da  entidade  ou  ás  súas  actividades

xerais por un importe mínimo de 20.266,66 euros para unha subvención de 15.200 euros. No

caso de que se xustifique un importe inferior, a subvención reducirase proporcionalmente de

forma automática, co fin de respectar en todo caso o límite máximo do 75 % do gastos previsto

neste convenio, e sen prexuízo da regra establecida no apartado 4 desta cláusula, que deberá

cumprirse en todo caso. 

2. Consideraranse gastos subvencionables os previstos con ese carácter no artigo 12

da Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense. 
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3.  O  importe  do  financiamento  municipal  farase  efectivo  con  cargo  á  partida

orzamentaria  300 9240 48935 do orzamento de 2021. 

4.  A subvención do Concello  é  compatible  coa  percepción  doutras subvencións ou

axudas, públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade,

sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención municipal, non supere, en ningún

caso, o importe total do gasto efectivamente executado. Para o caso de que a concorrencia de

axudas ou subvencións  supere o  importe  do gasto  efectivamente executado,  minorarase  a

achega municipal no importe necesario para dar estrito cumprimento a esta regra. 

III.- Publicidade do financiamento municipal.

1. Na publicidade pola que se dean a coñecer as actividades da entidade, ben sexa por

medios escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, farase constar sempre o financiamento

do Concello de Ourense.

2.  Coa  memoria  a  que  se  refire  a  cláusula  V  deste  convenio  achegaranse  os

documentos que acrediten o cumprimento desta obriga da entidade beneficiaria.

IV.- Obrigas da entidade beneficiaria: 

1. A entidade beneficiaria está suxeita ao cumprimento das obrigas establecidas no

artigo 14 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 4 da Ordenanza

xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense.

2.  A entidade beneficiaria  deberá cumprir  ademais as obrigas  establecidas na Lei

19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

V.- Xustificación da subvención.- 

A xustificación da subvención realizarase na modalidade de presentación de estados

contables, mediante a presentación pola entidade beneficiaria da seguinte documentación: 

a) Instancia subscrita polo Presidente da entidade dirixida ao Alcalde–Presidente na

que se solicite o pagamento da subvención concedida.

b) Memoria de avaliación das actividades realizadas dentro do obxecto do presente

convenio, na que se xustifique o cumprimento das condicións impostas no mesmo.

c)  Presentación  de contas  anuais  oficiais  coa  certificación  da  súa  aprobación  polo

órgano estatutariamente competente, nas que se fará constar:

1. Balance de situación

2. Conta de perdas e ganancias

3. Memoria e informe de xestión 

d) Acreditación de estar ó día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade

Social, segundo o disposto na cláusula VII.
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Os  estados  e  documentos  que  conforman  as  contas  anuais  deberán  presentarse

debidamente dilixenciados polo Presidente e o Secretario da entidade ou, de selo caso, por

quen desenvolva estatutariamente estas funcións.

VI.- Prazo de xustificación.

A  actividade  obxecto  de  financiamento  municipal  corresponde  aos  gastos

correspondentes ao exercicio 2021.

A entidade beneficiaria queda obrigada a presentar a xustificación nos termos previstos

na claúsula V. O prazo de presentación rematará o día 1 de marzo de 2022 inclusive. 

O pagamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta designada pola

beneficiaria.

Só se procederá ao libramento da subvención concedida previa a xustificación polo

beneficiario do gasto realizado nos termos e coas formalidades sinalados na cláusula V deste

Convenio e na Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense e demais

normativa reguladora de subvencións.

Non obstante o anterior, poderanse realizar pagamentos anticipados até un máximo do

70% da cantidade subvencionada, que se considerarán como entregas de fondos con carácter

previo á xustificación.

Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto o beneficiario non acredite

que se atope ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade

Social ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro de subvencións.

VII.- Acreditación do cumprimento de obrigas tributarias e de Seguridade Social.

A  entidade  beneficiaria  deberá  estar  ao  día,  con  carácter  previo  á  sinatura  deste

convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención,  no cumprimento das obrigas

tributarias coa  Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma, co Concello de Ourense

e  coa  Seguridade  Social.  A  acreditación  do  cumprimento  desta  obrigas  farase  mediante

certificación expedida pola administración competente, agás no relativo ás obrigas con Concello

de Ourense, cuxa comprobación realizarase de oficio pola propia administración municipal. 

VIII.- Comprobación da subvención. 

Para os efectos do disposto no artigo 21 da Ordenanza xeral municipal de subvencións

do Concello de Ourense, o Servizo de Participación Cidadá será o servizo competente para a

comprobación da aplicación da subvención.

IX.- Control financeiro polo Concello de Ourense e polos órganos de control externo.

1.  Conforme  ao  disposto  nos  artigos  44  e  seguintes  da  Lei  38/2003,  de  17  de

novembro, xeral de subvencións, e os artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de

subvenciones de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser elixida pola Intervención municipal

para a realización dun control  financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar  a
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efectiva  aplicación  dos  fondos  á  finalidade  para  a  que  foron  concedidos,  o  correcto

financiamento desta e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle

impón o presente convenio.

2. Igualmente, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de

Contas de Galicia, a entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización

que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, de se lo caso, segundo o previsto na Lei

Orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contable que poda incoar

o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.

X.- Reintegro e perda do dereito a subvención.  

Procederá  o  reintegro  ou  a  perda  do  dereito  á  subvención,  segundo  proceda,  por

concorrer algunha das causas previstas no artigo  37 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral

de subvencións,  e artigo 23 da Ordenanza xeral  municipal  de subvencións do Concello de

Ourense.

Nos supostos nos que da xustificación se deduza que a entidade obtivo subvencións

por importe superior ao 100% do gasto realizado para o obxecto da subvención regulada neste

convenio, reducirase proporcionalmente a axuda concedida na contía necesaria.  Igualmente

procederase  á  redución  proporcional  no  suposto  no  que  a  xustificación  se  realice  por  un

importe inferior ao do orzamento presentado. 

O  incumprimento  das  súas  obrigas  por  parte  da  entidade  beneficiaria  poderá  ser

constitutivo dalgunha das infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei

9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sendo de aplicación o cadro de sancións

previstos nas normas citadas.

XI.-  Incorporación ao Rexistro Público de Subvencións e publicación da subvención

concedida.

1. En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións e

demais normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da

entidade  beneficiaria  serán  remitidas  á  Intervención  Xeneral  do  Estado,  para  que  sexan

incorporados á Base de Datos Nacional de Subvenciones, coa exclusiva finalidade prevista

neste precepto e co debido respecto á protección de los datos de carácter persoal, segundo o

previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía

dos dereitos dixitais. 

2. Ademais en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño,

de Subvencións de Galicia, o Concello de Ourense remitirá a mesma información á Consellería

de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións

e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
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3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei  38/2003,  de 17 de novembro, xeral   de

subvencións,  a  concesión da  subvención á  entidade  beneficiaria  será  publicada  no Boletín

Oficial da Provincia de Ourense e na páxina web do Concello.

XII.- Vixencia do convenio. 

O presente convenio de colaboración producirá efectos desde a súa sinatura e ata o día

1 de marzo de 2022. 

XIII.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.

1.  O presente  convenio  ten  natureza  administrativa  e  para  resolver  as  dúbidas  na

interpretación das súas cláusulas se aplicarán as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18

de novembro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Con carácter supletorio aplicarase a lexislación de contratos do sector público.

2.  A interpretación das dúbidas e  lagoas que  puideran  aparecer  na aplicación do

presente convenio corresponderá á Xunta de Goberno do Concello de Ourense previos os

informes preceptivos.

3.  Corresponderá aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa,  segundo a

distribución  de  competencias  prevista  na  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo,  reguladora  desta

xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que podan aparecer como consecuencia do

presente convenio.

ANEXO I 

 D./Dª ........................................................................., con DNI nº ......................... e domicilio en

................................,  rúa………..............….,  CP .........,  en calidade de (1) ........................  de

(2)  ........................,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  rúa  ....................................,

CP .......... localidade ..................................., Tfno.: ................... Fax: ....................., en calidade

de beneficiaria da subvención nominativa do Concello de Ourense, DECLARA:

1. Que no se encontra incurso/a en ningunha prohibición para obter a condición de beneficiario

de subvencións públicas, e para eses efectos cumprimenta o documento que conforma o Anexo

II.

2. Que se compromete a comunicar a este Concello calquera modificación das circunstancias

que se tiveron en conta para a concesión da subvención. 

3. Que para o obxecto da subvención deste convenio,

(1)___non ten solicitado nin recibido ningunha subvención doutras Administracións Públicas nin

de Entidades Públicas ou Privadas.
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(2) __ Ten solicitado e recibido as subvenciones que a continuación se relacionan: 

a) Subvencións de administracións ou entidades públicas:

 ENTIDADE............................................................................

CONCEDIDA OU SOLICITADA ..........................................

CONTÍA ........................................................................

b) Subvencións de entidades privadas:

ENTIDADE............................................................................

CONCEDIDA OU SOLICITADA ..........................................

CONTÍA ........................................................................

4. Asi mesmo, comprométese, incluso con posterioridade á xustificación dos fondos recibidos, e

tan pronto como se coñeza, a comunicar ao Concello de Ourense a obtención doutros ingresos

e subvencións para a mesma finalidade.

 En .................., a ... de ................ de 20.... 

(Firma e selo)Fdo: 

(1) Riscar o que proceda.

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A

CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.

D./Dª .............................................................................. (nome e apelidos), con DNI nº .....….....,

e  domicilio  en  ...........................................  localidade  ..........................  Provincia  ................

Código Postal ......., como ……………..….. da Entidade …………….……………, con domicilio

en .......................................... 

DECLARA  que  ........................................................  (nome  da  entidade):  1.-  Non  ten  sido

condenado/a mediante sentencia firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións

ou  axudas  públicas.  2.-  Non  ten  solicitado  a  declaración  de  concurso,  ni  foi  declarado/a

insolvente  en  calquera  procedemento,  nin  se  encontra  declarado/a  en  concurso,  nin  esta
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suxeito/a  a  intervención  xudicial,  nin  foi  inhabilitado/a  conforme  á  Lei  Concursal  sin  que

concluíra o período de inhabilitación fixado na sentencia de cualificación do concurso. 3.- Non

deu lugar, por causa da que fora declarada culpable, á resolución firme de calquera contrato

celebrado coa Administración. 4.-Os seus administradores e representantes legais non están

incursos en algún dos supostos da Lei 12/1995, de 11 de maio,  de incompatibilidades dos

membros do Goberno da Nación e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei

53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidade do persoal ao servizo das Administracións

Públicas, nin se trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19

de  xuño,  de  réxime  electoral  xeral,  nos  termos  establecidos  na  mesma  ou  na  normativa

autonómica que regule estas materias. 5.- Non ten pendente o pago de obrigas por reintegro de

subvenciones. 6.- Non foi sancionado/a mediante resolución firme coa perda da posibilidade de

obter subvencións segundo o previsto na Lei xeral de subvencións ou na Lei xeral tributaria. 7.-

Que se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade

Social,  manifestando o seu  consentimento  expreso  para  que  o  Servizo  correspondente  da

Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería Xeral da Seguridade Social e da

Administración tributaria da Comunidade Autónoma, respectivamente, cedan ao Concello de

Ourense a información relativa ao cumprimento de tales obrigas. 

En .................., a ..... de ................ de 20...

(Firma e selo) Fdo.: .......................................... 
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 11-32-054-AA-000 Ourense (16896)

v.4.1.1-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2021
(Unidad: Euros)

CÓDIGO Situación a final
trimestre vencido

Confirm.
importe
cero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 126.327.107,81

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 94.874.749,43

(+) Del Presupuesto corriente R01 2.469.031,67

(+) De Presupuestos cerrados R02 35.861.462,76

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 56.544.255,00

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 9.584.449,81

(+) Del Presupuesto corriente R11 87.719,74

(+) De Presupuestos cerrados R12 6.866.577,57

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 2.630.152,50

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t -3.771.504,91

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 3.767.897,73

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 -3.607,18

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 207.845.902,52

II. Saldos de dudoso cobro R41 22.032.982,21

III. Exceso de financiación afectada R42 8.512.767,19

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 177.300.153,12

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) R59t 4.889.437,02

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 227.960,18

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 172.182.755,92

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la

subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a

la 4131.
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 11-32-054-AA-000 Ourense (16896)

v.4.1.1-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021
(Unidad: Euros)

CÓDIGO Situación a final
trimestre vencido

Confirm.
importe
cero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 143.901.852,27

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 48.438.856,82

(+) Del Presupuesto corriente R01 18.851.747,53

(+) De Presupuestos cerrados R02 28.968.779,79

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 618.329,50

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 6.225.279,53

(+) Del Presupuesto corriente R11 3.537.072,55

(+) De Presupuestos cerrados R12 218.226,35

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 2.469.980,63

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t -24.873.105,39

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 25.093.047,01

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 219.941,62

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 161.242.324,17

II. Saldos de dudoso cobro R41 22.032.982,21

III. Exceso de financiación afectada R42 8.374.896,84

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 130.834.445,12

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) R59t 6.814.597,63

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 181.900,11

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 123.837.947,38

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la

subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a

la 4131.
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 11-32-054-AA-000 Ourense (16896)

v.4.1.1-10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021
(Unidad: Euros)

CÓDIGO Situación a final
trimestre vencido

Confirm.
importe
cero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 141.247.944,54

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 48.494.369,05

(+) Del Presupuesto corriente R01 19.403.284,13

(+) De Presupuestos cerrados R02 28.485.531,37

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 605.553,55

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 4.428.274,83

(+) Del Presupuesto corriente R11 1.474.619,98

(+) De Presupuestos cerrados R12 99.277,46

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 2.854.377,39

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t -30.960.785,07

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 31.180.726,69

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 219.941,62

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 154.353.253,69

II. Saldos de dudoso cobro R41 22.032.982,21

III. Exceso de financiación afectada R42 8.374.896,84

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 123.945.374,64

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) R59t 9.407.094,44

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 291.467,98

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 114.246.812,22

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la

subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a

la 4131.
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Incorporación de Remanentes  6-R/22
Expte. Cividas: 2022008626  

IR – 6R/2022
Ref informe: JFC/044/2022

Informe-proposta Incorporación remanentes

Normativa aplicable:

- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.

- Real decreto lexislativo 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro
do título sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, en
materia de orzamentos.

- Bases de Execución do Orzamento.

Antecedentes:

Finalizado o exercicio económico 2021, en data 02/03/2022, solicítase pola Concellería delegada de
Participación Cidadá, a incorporación sen agardar a aprobación da liquidación do orzamento 2021, dos
remanentes de crédito relacionados cos convenios reguladores das subvencións nominativas concedidas
no exercicio 2021 á Federación de AA.VV. de Ourense Limiar e á Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e
Periferia do municipio de Ourense, sen agardar á aprobación da liquidación do orzamento 2021 por
motivos de urxencia na execución do gasto que os convenios conlevan.

Recíbese providencia da sra. Concelleira delegada de Facenda, asinada en data 09/03/2022, na que se
propón a incoación de expediente de incorporación de remanentes.

Constátase, na contabilidade municipal, a existencia de remanentes de crédito que se corresponden con
aplicacións  de  gasto  do  ano  2021  que  resulta  necesario  incorporar  para  financiar  a  tramitación  e
pagamento das subvencións nominativas citadas:
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Mediante  acordos  da  Xunta  de  Goberno  Local,  de  data  30/12/2021  (que  se  xuntan  ó  expediente)
aprobáronse os convenios reguladores das subvencións nominativas para á Federación de AA.VV. de
Ourense  Limiar  e  á  Agrupación  Miño  de  AA.VV.  do  Rural  e  Periferia  do  municipio  de  Ourense,
correspondentes ao exercicio 2021, autorizando e comprometendo o gasto con cargo as aplicacións
orzamentarias correspondentes.

En relación con este asunto, este Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria, de acordo co previsto
nos  artigos  172  e  175  do  Real  Decreto  2568/1986  de  28  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o
Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais  (ROF),  e
cumprindo o disposto no número 17º das Bases de Execución do Orzamento, emite o seguinte
Informe:

1.- As Bases de Execución do Orzamento, establecen na base 17ª, os requisitos que deben cumprir as
incorporacións de remanentes. Estes requisitos poden expresarse, de forma resumida, do seguinte xeito:

A) En canto as súas limitacións:

Poderán  ser  obxecto  de  incorporación  os  remanentes  de  crédito  non  anulados,  nos  termos
previstos no artigo 182 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, mediante a
oportuna modificación orzamentaria, e previa a incoación do expediente no que se xustifique a
existencia de suficientes recursos financeiros.

En ningún caso serán incorporables os créditos declarados non dispoñibles nin os remanentes
de  crédito  xa  incorporados  no  exercicio  precedente,  a  excepción  de  aqueles  que  amparen
proxectos financiados con ingresos afectados, os cales deberán ser obxecto de incorporación,
salvo que se desista total ou parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, ou que
se  faga  imposible  a  súa  realización.  A  estes  efectos,  entenderase  que  se  desiste  total  ou
parcialmente de iniciar ou continuar a execución do gasto, cando:

a) Manifésteo expresamente o Departamento Xestor do crédito, sempre que este non
fose previamente adxudicado.

b) Cando transcorran dous exercicios sucesivos sen que se produzan autorizacións ou
disposicións  correspondentes  á  execución  do  gasto  entenderase  desistido,  salvo  oposición
razoada formulada polo departamento xestor do gasto.”

B) En canto a tramitación do expediente:

B1)  Providencia  do  Concelleiro  Delegado  de  Facenda  ordenando  a  incoación  do
expediente.

B2) Informe-proposta de modificación orzamentaria do Órgano de Xestión Económica e
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Orzamentaria,  co visto bo do Concelleiro Delegado de Facenda, no que se faga constar:

-  Partidas orzamentarias afectadas pola incorporación de remanentes e os recursos que
os financien.               

                 
-  Documentos  contables  acreditativos  da  existencia  de  remanentes  de  créditos
susceptibles de incorporación nas aplicacións orzamentarias propostas, e da suficiencia
de recursos formulados para financialos.

             B3) Informe da Intervención Municipal.

     B4) Acordo do Órgano competente. O expediente de Incorporación de Remanentes,
deberá  ser  aprobado  pola  Alcaldía-Presidencia,  ou  o  Presidente  no  caso  dos
Organismos Autónomos.

Con carácter xeral  toda incorporación de remanentes requirirá a previa liquidación do orzamento do
exercicio anterior, con dúas excepcións:

      - Que teña por obxecto a incorporación de remanentes con financiamento afectado.
     - Que teña por finalidade a incorporación de remanentes que amparen compromisos de gasto

que deban ser atendidos con carácter urxente, sempre que se acredite de forma abonda, a
existencia de recursos financeiros á vista do montante total a que ascenda o Remanente de
Tesourería Total resultante do avance da liquidación do exercicio anterior.

2.- Pola súa banda, o artigo 182 do TR da Lei Reguladora das Facendas Locais (RDL 2/2004, do 5 de
marzo) dispón a este respecto que:

No obstante  o  disposto  no artigo  175  desta  lei,  poderán  incorporarse  aos  correspondentes
créditos dos orzamentos de gastos do exercicio inmediato seguinte, sempre que existan para elo
os suficientes recursos financeiros:

a)Os créditos extraordinarios e os suplementos de créditos, así como as transferencias
de crédito, que foran concedidos ou autorizados, respectivamente, no último trimestre
do exercicio.
b)Os créditos que amparen os compromisos de gasto a que fai referencia o apartado
2.b) do artigo 176 desta lei.
c)Os créditos por operacións de capital.
d)Os créditos autorizados en función da efectiva recadación de dereitos afectados.

           ...........

No presente expediente contémplanse remanentes de crédito “que amparen compromisos de gasto que
deban ser atendidos con carácter urxente, sempre que se acredite de forma abonda, a existencia de
recursos financeiros á vista do montante total a que ascenda o Remanente de Tesourería Total resultante
do avance da liquidación do exercicio anterior”.

Sendo que a información obrante na plataforma Autoriza sobre “execución trimestral do 4º trimestre do
ano 2021”, prevé un RTGX axustado de 114.246.812,22 €, dato que continua en rexistros parecidos ao
de outros trimestres deste ano 2021 e anos anteriores, segundo se reflicte a continuación:

1º trimestre 2021 = 172.182.755,92 €
2º trimestre 2021 = trimestre non remitido ó Ministerio
3º trimestre 2021 = 123.837.947,38 €
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Ano 2020  = 126.435.668,74 €
Ano 2019  = 120.214.964,65 €
Ano 2018  = 103.581.942,97 €

Polo que parece debidamente acreditado a existencia de recursos financeiros suficientes para poder
tramitar a actual incorporación de remanentes de crédito por importe de 30.400,00 €.

Sendo os compromisos de gasto referidos os seguintes (operacións de data 30/12/2021):

Compre indicar que no caso do Convenio coa Federación AA.VV. Limiar, existe no ano 2021 ademais do
compromiso  de  gasto  que  se  propón  incorporar  neste  expediente,  un  compromiso  por  importe  de
4.560,00 € que procede a súa vez dun gasto comprometido no exercicio 2020 e incorporado ao ano
2021, que polo tanto xa non poderá ser obxecto de incorporación ao ano 2022.

Tendo en conta as consideracións anteriores, observando que neste expediente se están a cumprir os
requisitos que esixen as Bases de Execución, e considerando o previsto nestas Bases en canto ao
órgano competente  para  aprobar  as  incorporacións  de  crédito  (base  17.4),  elévase  ao Sr.  Alcalde-
Presidente, previo informe da Intervención Municipal, a seguinte
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Proposta de resolución:

1.-  Aprobar  o  expediente  de  incorporación  de  remanentes  de  crédito  número  6-R/2022,  que
incrementa os créditos do actual  orzamento con remanentes de crédito producidos na execución do
orzamento de 2021, financiados con recursos xerais, por un importe total de trinta mil catrocentos euros
(30.400,00 €), de acordo co seguinte detalle:

A) Remanente que se incorpora:

B) Recursos que financian a incorporación

Resumen fontes financiamento

Concepto de ingresos Importe (€)

Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (87000) 30.400,00

Total recursos financeiros dispoñibles 30.400,00

2.-  Contabilizar  no  exercicio  contable  2022  o  compromiso  de  gasto  (identificado  polo
correspondente número de operación) a favor dos terceiros xunto coa correspondente fase
previa de autorización de gasto, adquirido no exercicio 2021 (fases A e D contables), polos
importes e nas aplicacións orzamentarias que se recollen de seguido, para así continuar a
tramitación dos expedientes de gasto que estes amparan:

S/300/9240/48934_Federación  de  Asociación  de  Vecinos  Limiar  (G32226276)_Convenio  con
Federación AA.VV Limiar 2021_15.200,00 €_Nº operación 202100078415

S/300/9240/48935_Agrupación de AA.VV Miño (G32408023)_Convenio con Agrupación AA.VV do
Peri. Rural Miño 2021_15.200,00 €_Nº operación 202100078416

3.- Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos e
a Concellería delegada de Participación Cidadá  aos efectos do seu coñecemento.

Este é o meu informe que someto a calquera outro con mellor criterio fundado en dereito.

O Titular do Órgano de Xestión
Económica e Orzamentaria
(documento asinado á marxe)

                                                                                            

Aplicación Orzamentaria 2021
 Aplicación Orzamentaria 2022
 

Remanente a
incorporar Fonte

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓN Importe (€) Financiamento

S300 9240 48934 Convenio con Federación AA.VV Limiar
15.200,00 RTGX (87000)

S300 9240 48934 Convenio con Federación AA.VV Limiar

S300 9240 48935 Convenio con Agrup. AA.VV do Peri. Rural Miño
15.200,00 RTGX (87000)

S300 9240 48935 Convenio con Agrup. AA.VV do Peri. Rural Miño

Importe total remanentes a incorporar 30.400,00 €
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Conforme, 
A Concelleira Delegada de Participación Cidadá,

(documento asinado á marxe)

        Vº P
A Concelleira Delegada de Facenda,

                                                                                                   (documento asinado á marxe)
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               Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

Asunto: Expediente de incorporación de remanentes de
crédito número 6-R/2022. 

Ref. Exp.: 2022008626

Ref. Oficio:   120/22

Destino : Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria 

Recibido expediente de incorporación de remanentes de crédito número 6-R/2022, por importe de
30.400,00 euros, procédese a súa devolución co gallo da subsanación de certas prevencións, a xuízo
da Intervención municipal, contrarias á una axeitada conformación do expediente administrativo, de
feito particular :

- Certificación da existencia  de remanentes  de crédito  no exercicio do 2021 que se tentan
incorporar ao exercicio do 2022. Esta certificación deberá ser expedida para cada aplicación
orzamentaria ao nivel de vinculación xurídica dos créditos vixente no exercicio precedente.

Neste sentido, cómpre advertir que segundo o disposto na Regra 19 da Instrucción de contabilidade
para  a  administración  local,  aprobada  por  Orde  HAP/1781/2013,  de  20  de  setembro,  cando  se
tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito, cómpre achegar certificacións da
existencia destes remanentes no exercicio anterior. Esta certificación só se pode expedir sobre os
saldos de remanentes de crédito clasificados como incorporables.

Interesa o peticionado non só a esixencia dunha correcta instrucción do expediente administrativo,
senón tamén evidenciar  incorporacións de remanentes  inexistentes,  tal  e como se manifestou na
tramitación dos expedientes de incorporación de remanentes núm. 3-R/21 ( Cividas 2021007569 ), 8-
R/21 ( Cividas 2021024247 ) e 10-R/21 ( Cividas 2021032749 ), todo elo en relación coa prevención
contida no artigo 10 do Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo o que se regula o réxime xurídico
de control interno nas entidades do sector público local,  consonte co cal “  ...o órgano interventor
recibirá o expediente orixinal completo, unha vez reunidos todolos xustificantes e emitidos os informes
preceptivos, e cando este en disposición de que se dicte acordo polo órgano competente.” 

Ourense, na data da sinatura electrónica.
O interventor municipal.

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:FMB9ETGKQ6EHSR0L

Documentacion Expediente _2022008626_2022-03-22-10-09-08

38 / 43120-22.pdf



                     
                                 Xestión Económica e Orzamentaria

             

Xestión Económica e Orzamentaria Oficio
Expte 2022008626
Ref documento JFC/41/2022

Asunto: TRAMITACIÓN EXPEDIENTE INCORPORACIÓN 
REMANENTES DE CREDITO 6R/2022

Destinatario: ALCALDÍA

O 2 de marzo, solicítase pola Concellería delegada de Participación Cidadá, a incorporación sen agardar a
aprobación da liquidación do orzamento 2021, dos remanentes de crédito relacionados cos convenios
reguladores  das  subvencións  nominativas  concedidas  no  exercicio  2021  á  Federación  de  AA.VV.  de
Ourense Limiar e á Agrupación Miño de AA.VV. do Rural e Periferia do municipio de Ourense, sen agardar
á aprobación da liquidación do orzamento 2021 por motivos de urxencia na execución do gasto que os
convenios conlevan.

Ó  día  9  de  marzo  se  ordea  a  este  Órgano,  pola  Concelleira  delegada  de  Facenda,  a  incoación  do
expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito solicitado. Emitíndose por este Órgano informe
con  proposta  de  resolución  en  data  9  de  marzo,  previa  incorporación  ó  expediente  dos  estados  de
situación das aplicacións orzamentarias, e operación contables (gastos comprometidos) no ano 2021 que
xustifican a proposta realizada.
 
Unha vez conformado pola Sr Concelleira de Facenda a proposta, tal e  coma establecen as bases de
execución do orzamento,  en data 10 de marzo é remitido o expediente á Intervención Municipal  para
emisión de informe de control  financeiro de acordo co previsto na normativa vixente e nas Bases de
Execución do Orzamento en vigor.

En data 17 de marzo  dase por finalizado por parte da Intervención Municipal o trámite solicitado ,
incorporando un Oficio con referencia 120/22, pasando, polo tanto, ao seguinte trámite previsto na guía de
tramitación deste tipo de expedientes que é a elaboración da correspondente resolución administrativa.

O  Oficio  indicado  solicita  a  incorporación  de  documentación  ó  expediente  por  entender  precisa  a
“subsanación  de  certas  prevencións,  a  xuízo  da  Intervención  municipal,  contrarias  á  una  axeitada
conformación do expediente administrativo” baseado no “artigo 10 do Real decreto 424/2017, do 28 de
abril,  polo o que se regula o réxime xurídico de control interno nas entidades do sector público local,
consonte co cal “ ...o órgano interventor recibirá o expediente orixinal completo, unha vez reunidos todolos
xustificantes e emitidos os informes preceptivos, e cando este en disposición de que se dicte acordo polo
órgano competente”.

Se ben o artigo 10 referido pola Intervención está recollido no Título II “Da función Interventora”  do
RD 424/2017, de 28 de abril, e dentro deste no Capítulo III “Do procedemento para o exercicio da función
interventora dobre gastos e pagos”,  cando neste caso se trata da emisión dun informe de control
financeiro que se desenrola no Título III “Da función de control financeiro”, baseado no previsto no
artigo 47 do RD 500/1990 de 20 de abril, que indica “a tramitación dos expedientes de incorporación de
remanentes de crédito deberá regularse nas bases de execución do orzamento”, e sendo que na BEO nº
17 regula a tramitación a seguir  nestes expedientes “A tramitación do expediente de Incorporación de
Remanentes de crédito, axustarase ao seguinte procedemento:

1.  -   Providencia do Concelleiro Delegado de Facenda ordenando a incoación do expediente. 
2.  -  Informe-proposta  de  modificación  orzamentaria  do  Órgano  de  Xestión  Económica  e
Orzamentaria, co visto bo do Concelleiro Delegado de Facenda, na que se faga constar:

• Partidas orzamentarias afectadas pola Incorporación de Remanentes de crédito e
os recursos que os financien.

• Documento  contables  acreditativos  da  existencia  de  Remanentes  de  Crédito
susceptibles  de  incorporación  nas  aplicacións  orzamentarias   propostas,  e  da  suficiencia  dos
recursos formulados para financialos.
3. - Informe da Intervención Municipal.
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                                 Xestión Económica e Orzamentaria

             

4. - Acordo do Órgano Competente. O expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito
deberá  ser  aprobado  pola  Alcaldía-Presidencia,  ou  o  Presidente  no  caso  dos  Organismos
Autónomos”. 

 
Sendo que no expediente obran documentos obtidos da contabilidade municipal similares os que
se teñen incluído en expedientes de incorporación de remanentes de crédito de anos anteriores,
que, a xuízo de quen asina este documento, cumpren o previsto nas bases de execución do orzamento.

Visto, así mesmo, que o expediente se tramita, por indicación da Concelleira delegada de Facenda,
previamente a aprobación da liquidación do orzamento derivada da urxencia manifestada. Sendo,
polo tanto, que non están dispoñibles de forma definitiva, nin o estado de situación dos remanentes de
crédito incorporables e non incorporables, nin o estado de remanente de tesourería que se atoparían na
liquidación definitiva do orzamento 2021.

Sendo que o expediente foi remitido á Intervención Municipal para emisión de informe de control financeiro
pechándose o trámite solicitado coa emisión do Oficio nº 120/22,  entendendo polo tanto a existencia
dun informe desfavorable a proposta remitida. En coherencia co informado en expedientes anteriores
pola Oficialía Maior deste Concello (entre outros, CSV:EA6R6RRV89DMLLI5, CSV:GI35J73B63MLRF5G):

 “Primeira.- Consecuencias do oficio núm. ____ do Interventor municipal.
Ao  tratarse  dun  expediente  de  modificación  de  créditos  orzamentarios  -transferencia  de  créditos-  a
modalidade de control interno que realiza a Intervención municipal é a de control permanente, o cal, á
súa vez se incardina dentro do control financeiro, conforme ó previsto no Real decreto 424/2017, do 28
de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local. O
artigo  32  do  dito  Real  decreto  inclúe  dentro  das  actuacións  de  control  permanente  “as  actuacións
previstas  nas  normas  orzamentarias  e  reguladoras  da  xestión  económica  do  sector  público  local
atribuidas  ó  órgano  interventor”,  e  o  artigo  35  dispón  que  “O  resultado  das  actuacións  de  control
permanente (...) documentarase en informes escritos, nos que se exporán de forma clara, obxectiva e
ponderada os feitos comprobadas, as conclusións obtidas e, no seu caso, as recomendacións sobre as
actuacións obxecto de control.”
Estes artigos deben ser postos en relación co artigo 12 das bases de execución do orzamento vixentes
na que se establece que todo expediente de modificación de créditos será informado pola Intervención.
Segundo  consta  no  documento  asinado  pola  Intervención  denominado  “Devolución  expediente
Transferencia de créditos núm. ____”, o interventor motiva a devolución do expediente no feito de que a
seu xuízo a tramitación dunha transferencia de crédito con destino sufragar gastos de investimento,
excede do ámbito da xestión dunha administración ordinaria e fai referencia ó artigo 73.1 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local en concordancia co artigo 194.2 da Lei 5/1985, do 19
de xuño, de réxime electoral xeral.
A pesar de que o documento incorporado ó expediente pola Intervención non ten a denominación de
informe, sí fai un pronunciamento desfavorable á tramitación do expediente no senso de que considera
que  a  resolución  á  que  daría  lugar  a  proposta  que  se  somete  a  informe  excede  do  concepto  de
“administración  ordinaria”  durante  o  período  que  abrangue  dende  a  finalización  do  mandato  da
corporacion saínte (25 de maio) ata a constitución da nova corporación (15 de xuño). Por conseguinte,
pode interpretarse o oficio de devolución como un informe desfavorable. Non obstante, a xuízo deste
funcionario, tendo en conta que a día de hoxe -fóra xa do período de administración ordinaria- aínda non
se ten adoitada a resolución de aprobación do expediente, considérase conveniente que sexa o órgano
competente para resolver -Alcaldía- o que determine si resolve directamente ou solicita un novo informe
da Intervención municipal.”

O artigo citado polo Interventor Xeral recollese no Capítulo II da ICAL que no seu Capítulo II regula
as “Áreas contables de especial transcendencia”, sinalando a Regla 16 que en canto o seguimento
e control dos remanentes de crédito“: 
“1. Os remanentes de crédito serán obxecto dun seguimento e control individualizado, a efectos da súa
posible incorporación aos créditos do orzamento do exercicio inmediato seguinte.
2.  Devandito  seguimento  e  control  realizarase a través do  sistema de información contable  e  deberá
mostrar en cada momento:

a) Os remanentes de crédito iniciais.
b) As rectificacións.
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c) Os acordos de non  incorporalidade.
d) Os remanentes de crédito totais.
e) As certificacións de existencia de remanentes de crédito expedidas.
f) Os saldos de remanentes de crédito pendentes de certificar.” 

Tense solicitado, así mesmo, por este Órgano copia dos expedientes de modificacións de crédito
tramitados  no  Consello  Municipal  de  Deportes (nº  rexistro  WEB2022001474  de  31/01/2022)  nos
últimos anos toda vez que non está publicados, co obxecto de poder verificar a tramitación administrativa
que  nese  Organismo  Autónomo  están  a  seguir  este  tipo  de  expedientes,  tramitados  baixo  a  directa
supervisión e dirección do Sr Interventor Xeral do Concello (artigo 22 do Estatutos do CMD e Oficio 460/21
con CSV “CRLFLJWIHISYCZ6E”  incluído  na  conta  xeral  do ano  2020 “(...)as  funcións  de  levanza  de
contabilidade son supervisadas polo propio órgano interventor, este non está obligado a realizar a auditoría
de contas (...) estaríamos ante un suposto de autocontrol,  que impediría, por perda de imparcialidade,
realizar a auditoría de contas solicitada (...)”), coa finalidade de verificar que co uso do mesmo programa
contable se está realizando o seguimento individualizado aquí reclamado. Esta solicitude foi reiterada en
data 16 de febreiro (rexistro de entrada número: WEB2022002619) e en data 08 de marzo (rexistro de
entrada número: WEB2022003813), sen que ningunha teña sido atendido ata o momento.

Sendo que no Concello de Ourense non existe un Plan Anual de Control Financeiro tal e coma se
prevé  no  artigo  31  do  RD  424/2017,  de  28  de  abril,  remítese  a  resolución  de  aprobación  da
Incorporación de Remanentes de Crédito nº 6R/2022, toda vez que o expediente enténdese completo
por cumprir  co regulado nas Bases de Execución do Orzamento vixente,  tal  e  coma se ten feito  nos
anteriores expedientes de incorporación de remanentes de crédito 1R/2022, 2R/2022, 3R/2022, 4R/2022 e
5R/2022, no que a actuación da intervención municipal foi exactamente a mesma.

Se polo Órgano competente para asinar a resolución que se indica no paragrafo anterior, previos
os informes que poida entender precisos, non se compartise o criterio aquí indicado, procederase
a  rexeitar  a  sinatura  indicando  os  trámites  administrativos  a  realizar  e  a  documentación  a
incorporar,  a maiores dos trámites seguidos e da documentación xa incorporada ó expediente
administrativo que nos ocupa. 

 

O Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria
(documento asinado electronicamente ó marxe)
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Incorporación de Remanentes 6-R/22 (09/22)
Expte. Cividas: 2022008626

IR –  6R/2022

DECRETO DA ALCALDÍA, Ourense, na data da sinatura electrónica

Visto o informe proposta elaborado polo titular do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria
(ref.:  JFC/044/2022),  de  data  09/03/2022,  asinado  tamén  pola  Concelleira  delegada  de
Participación Cidadá, na mesma data, e pola Concelleira delegada de Facenda, o 10/03/2022, en
relación co expediente de modificación orzamentaria,  utilizando a figura da  ”Incorporación de
Remanentes”.

Visto o oficio emitido pola Intervención Municipal (ref.: 120/22) o 17/03/2022, entendendo polo tanto
emitido informe desfavorable cara a continuar a tramitación do expediente.

Visto o oficio incorporado ó expediente polo Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria
en data 18/03/2022 (ref.: JFC/41/2022).  

En uso das atribucións que me confire o artigo 124 da Lei 7/1985, de 02 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local, artigo 182 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 05 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e demais disposición que a
desenrolan,  así  como a base número 17 do Orzamento Municipal  vixente,  a data da presente,
ACORDO: 

1.- Aprobar o expediente de incorporación de remanentes de crédito número 6-R/2022 , que
incrementa os créditos do actual orzamento con remanentes de crédito producidos na execución do
orzamento de 2021, financiados con recursos xerais, por un importe total de trinta mil catrocentos
euros (30.400,00 €), de acordo co seguinte detalle:

A) Remanente que se incorpora:

Aplicación Orzamentaria 2021
Aplicación Orzamentaria 2022 Remanente a 

incorporar Fonte

ORG PROG ECON DESCRIPCIÓN Importe (€) Financiamento

S300 9240 48934 Convenio con Federación AA.VV Limiar
15.200,00 RTGX (87000)

S300 9240 48934 Convenio con Federación AA.VV Limiar

S300 9240 48935 Convenio con Agrup. AA.VV do Peri. Rural Miño
15.200,00 RTGX (87000)

S300 9240 48935 Convenio con Agrup. AA.VV do Peri. Rural Miño

Importe total remanentes a incorporar 30.400,00 €

B) Recursos que financian a incorporación

Resumen fontes financiamento

Concepto de ingresos Importe (€)

Remanente de Tesourería para Gastos Xerais (87000) 30.400,00
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Total recursos financeiros dispoñibles 30.400,00
2.-  Contabilizar  no  exercicio  contable  2022  o  compromiso  de  gasto  (identificado  polo
correspondente número de operación) a favor dos terceiros xunto coa correspondente fase
previa de autorización de gasto, adquirido no exercicio 2021 (fases A e D contables), polos
importes e nas aplicacións orzamentarias que se recollen de seguido, para así continuar a
tramitación dos expedientes de gasto que estes amparan:

S/300/9240/48934_Federación  de  Asociación  de  Vecinos  Limiar  (G32226276)_Convenio  con
Federación AA.VV Limiar 2021_15.200,00 €_Nº operación 202100078415

S/300/9240/48935_Agrupación de AA.VV Miño (G32408023)_Convenio con Agrupación AA.VV do
Peri. Rural Miño 2021_15.200,00 €_Nº operación 202100078416

3.- Dar traslado do presente acordo á Tesourería Municipal aos efectos contables oportunos
e a Concellería delegada de Participación Cidadá  aos efectos do seu coñecemento.

O manda e asina o Excmo.  Alcalde-Presidente do que eu, Oficial Maior, dou fe.
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