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CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  A  AXENCIA  TURISMO  DE  GALICIA  E  O

CONCELLO DE XERMADE PARA A REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIÓNS DE

MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS NESE CONCELLO

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital

REUNIDOS

Por unha parte,  a  Axencia Turismo de Galicia,  e  no seu nome e representación,  D. Román Rodríguez

González,  conselleiro  de Cultura  e  Turismo,  en calidade de  presidente  da  Axencia  Turismo de Galicia,

segundo se establece na Disposición adicional primeira do Decreto 106/2018, do 4 de outubro (DOG núm.

191, do 5 de outubro), e de conformidade coa atribución do artigo 15.2.c) dos estatutos da Axencia Turismo

de Galicia, aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro (DOG núm. 193, do 9 de outubro).

Doutra,  o Concello de Xermade (en adiante, o Concello) e no seu nome e representación Roberto García

Pernas, na súa calidade de Alcalde-Presidente, ao abeiro das competencias que para vincularse neste acto lle

confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de

Administración local de Galicia.

Interveñen en función dos seus respectivos cargos en exercicio das facultades que, para convir en nome das

entidades que representan, teñen conferidas

EXPOÑEN

Primeiro.- Que ao abeiro do disposto na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, a

Xunta de Galicia e as entidades locais poderán celebrar convenios de colaboración entre si para a máis eficaz

xestión  e  prestación  de  servizos  da  súa  competencia,  podendo  coordinar  as  súas  políticas  de  fomento

dirixidas a un mesmo sector, executar puntualmente obras ou servizos e adoptar as medidas oportunas para

acadar calquera outra finalidade de contido análogo.

Que os concellos, segundo se sinala no artigo 25.2.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de

réxime local, posto en relación coa Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, teñen competencias

en materia de turismo, en concreto a “información e promoción da actividade turística de interese e ámbito

local”. 

Segundo.- Que o artigo 148.1.18ª da Constitución establece como competencia da Administración Xeral do

Estado que poderán asumir as Comunidades Autónomas, a relativa á promoción e ordenación do turismo no

seu ámbito territorial.
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Que a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias, con carácter exclusivo, tal e como se desprende

do contido do seu Estatuto de Autonomía, en materia de promoción e ordenación do turismo dentro da

comunidade (artigo 27.21).

Que a Axencia Turismo de Galicia, segundo o Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a

Axencia  de  Turismo  de  Galicia  e  se  aproban  os  seus  estatutos,  é  a  entidade  pública  instrumental  da

Comunidade Autónoma de Galicia á que lle corresponde o exercicio,  entre outras,  das competencias en

materia de coordinación, impulso, xestión e execución das actividades de promoción do turismo, programa

761A.

Para lograr esta finalidade a Axencia Turismo de Galicia acomete, no ámbito das súas competencias, un

decidido apoio á promoción e  fomento do sector  turístico de Galicia  a  través  daquelas  accións que lle

permiten acadar os seus obxectivos.  No exercicio das súas funcións correspóndelle executar as medidas

definidas para a promoción e fomento do sector turístico de Galicia, levar a cabo plans e programas de

acción e colaborar no desenvolvemento de actuacións que lle permitan acadar os seus obxectivos.

Terceiro.- Que o 29 de novembro de 2020 publicouse no DOG, núm. 228, a Resolución do  19 de novembro

de  2019  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a  concesión,  en  réxime  de  concorrencia

competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no

medio rural e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020, cun crédito total de 1.200.000€, con cargo á

aplicación orzamentaria 11.A2 761A 760.0, proxecto 2016 00002 dos orzamentos da Comunidade Autónoma

de Galicia. 

Por Resolución do  8 de maio de 2020 (publicada no DOG, núm. 96, do 19 de maio) deixase sen efecto, por

causas sobrevidas, esta convocatoria consecuencia da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada

polo COVID-19 que obrigou a Axencia Turismo de Galicia, no ámbito das súas competencias, a modificar o

seu plan de acción anual tanto no ámbito da súa actividade de fomento como da promoción turística e a

reorientar os créditos reservados para estaa convocatoria para elaborar e sustentar economicamente unha

nova planificación que permita reducir o impacto do COVID-19 nas empresas do sector turístico.

A Axencia  Turismo de Galicia, dentro das súas competencias, está interesada en apoiar ao desenvolvemento

das actuacións recollidas nos proxectos presentados polos concellos ao abeiro da convocatoria anulada 

Concorren así, aos efectos do establecido nos artigos 19.4.c) e 26.2 a) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de

subvencións de Galicia, e 36.c) e 40.1a) do Regulamento da dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de

xaneiro, razóns de interese público, social, económico ou humanitario, tendo en conta que a mellora dos
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recursos turísticos  contribúen a atraer visitantes aos concellos, o que beneficia de xeito notorio a toda a súa

poboación e a súa economía.

A este interese público, social e económico engádese ademais a imposibilidade de promover a concorrencia

dado que as actuacións xa foron sometidas  a  un procedemento de concorrencia  e os recursos  turísticos

emprázanse en concellos concretos e determinados. 

Co obxecto de promover o turismo no concello, as partes consideran esencial colaborar na realización deste

convenio,  xa que se trata dunha acción de interese común, cofinanciada polas mesmas e con beneficios

conxuntos.  Todo isto,  englóbase  ademais  no eido competencial  da  Axencia  Turismo de Galicia,  no  seu

programa 761A.

En consecuencia, ambas partes acordan subscribir o presente convenio con suxeición ás seguintes

CLÁUSULAS

Primeira.- Obxecto do Convenio.

É obxecto do presente convenio establecer as bases de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia e o

Concello para a realización de actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, que teñan por finalidade o

fomento da recuperación, da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos no medio rural de cara á

consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través da posta en valor da súa riqueza histórica, cultural,

patrimonial e paisaxística. 

En concreto, o presente convenio ten por obxecto a realización da/s seguinte/s actuación/s de mellora das

infraestruturas turísticas: Mellora da accesibilidade aos recursos turísticos do concello

Segunda.- Financiamento.

O importe do investimento subvencionable para a execución das actuacións recollidas na cláusula primeira

ascende a  12.221,00 € , dos que a Axencia Turismo de Galicia achegará con cargo aos orzamentos xerais da

Comunidade Autónoma para o ano 2020,  a contía de  7.943,65 € ,que se corresponden ao 65% do proxecto

presentado,  sen superar o máximo de 30.000€ que se establecía na Resolución do 19 de novembro de 2019,

con cargo á aplicación 11.A2.761A.760.0, proxecto 2016 00002, na que existe crédito adecuado e suficiente,

quedando a cargo do concello a contía restante e dicir, un total de  4.277,35 € .
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Esta achega canalizarase a través dunha subvención concedida polo procedemento de concesión directa de

acordo co establecido nos artigos 19. 4. c) e 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e

36.c) e 40 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Terceira. - Gastos subvencionables

De acordo co previsto no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, consideraranse subvencionables os gastos

que,  sen admitir  dúbida,  respondan á  natureza da actividade subvencionada de acordo coa previsión de

orzamento recollida na cláusula segunda e que se realicen no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o

15 de novembro de 2020. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser

superior ao valor do mercado.

De conformidade  co  artigo 29.7 da Lei  de  subvencións de  Galicia,  os  gastos  financeiros,  os  gastos  de

asesoría xurídica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos periciais para a realización do

proxecto  subvencionado  e  os  de  administración  específicos  son  subvencionables  se  están  directamente

relacionados coa actividade subvencionada e son indispensables para a adecuada preparación ou execución

da mesma.

Así mesmo, o IVE é gasto subvencionable de conformidade co disposto no artigo 29.8 da Lei 9/2007, do 13

de xuño, de subvencións de Galicia, sempre que non sexa susceptible de recuperación ou compensación.

Cuarta.- Compromiso das partes

1. O Concello, como entidade beneficiaria da subvención da Axencia Turismo de Galicia, asume as seguintes

obrigas: 

- Desenvolver as actuacións recollidas nas cláusulas primeira e segunda deste convenio, e que constitúen o

seu  obxecto  e  xustificar  a  realización  da  actividade  e  o  cumprimento  da  finalidade  que  determinou  a

concesión da subvención.

- Incluír en toda a documentación e soportes específicos para o evento que se trata dunha actuación con

financiamento da Xunta de Galicia e  facer a  difusión da colaboración da  Xunta de Galicia mediante a

colocación dunha placa na infraestrutura  obxecto  do presente convenio de colaboración.

-  Achegar  a  información  que  lle  sexa  requirida  pola  Intervención  Xeral  da  Comunidade  Autónoma,  o

Consello de Contas e o Tribunal de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do

destino da subvención.
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- Comunicar á Axencia Turismo de Galicia a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos

que  financien  a  actividade  subvencionada  procedentes  de  calquera  administración  ou  entes  públicos  ou

privados nacionais ou internacionais. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en

todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dos fondos recibidos.

- Presentar,  antes da sinatura deste convenio, certificacións de atoparse ao corrente no cumprimento das

obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pago ningunha outra débeda coa

Administración pública da Comunidade Autónoma, así  como unha declaración responsable de non estar

incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario, establecidas no artigo 10 da Lei

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 10 e 13 do

regulamento da dita lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

- Acreditar ante a Axencia Turismo de Galicia o cumprimento do deber de remisión ao Consello de Contas

das contas xerais de cada exercicio, conforme o indicado no artigo 4 e na disposición transitoria única do

Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais

galegas.

- Subministrar á Axencia Turismo de Galicia, en virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de

xaneiro,  de  transparencia  e  bo  goberno,  previo  requirimento,  toda  a  información  necesaria  para  o

cumprimento pola Axencia Turismo de Galicia, das obrigas previstas no Título I da citada lei. No caso de

non atender ao requirimento de información en prazo, procederase conforme ao establecido no artigo 4.4 do

citado texto legal.

-  Manter,  de ser  o caso,  a propiedade sobre os investimentos subvencionados,  e  a vinculación destes  á

actividade  económica que motivou a  axuda,  durante  un  período mínimo de 5 anos.  Necesariamente  os

investimentos estarán dedicados a actividades e centros de traballo en Galicia.

- As demais obrigas previstas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2.  A Axencia  Turismo de  Galicia  comprométese  a  colaborar  no  financiamento  do  custo  das  actuacións

previstas a través do outorgamento dunha subvención polo importe establecido na cláusula segunda.

Quinta.- Compatibilidade

A achega económica prevista no presente instrumento será compatible con outras subvencións, ingresos,

axudas ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou

privados, nacionais, da Unión Europea ou organismos internacionais.
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De conformidade co artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, o importe da subvención en ningún caso

poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou

recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Sexta.- Inexistencia de relación laboral

A subscrición do presente convenio non implicará relación laboral ou de calquera outra natureza entre a

Axencia  Turismo de Galicia  e  as  persoas  ou profesionais  que desenvolvan as  accións que constitúen o

obxecto do mesmo, de xeito que non se lle poderá esixir ningunha responsabilidade directa nin subsidiaria

por actos ou feitos acaecidos no desenvolvemento deste.

Sétima.- Subcontratación.

Poderán  ser  obxecto  de  subcontratación,  total  ou  parcial,  as  actividades  subvencionadas  a  través  deste

convenio, tendo en conta o disposto nesta cláusula e de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do

13 de xuño, de subvencións de Galicia. En todo caso quedan fóra da subcontratación aqueles gastos nos que

teña que incorrer o Concello para a realización por si mesma da actividade subvencionada.

A necesidade da subcontratación estará debidamente motivada pola entidade beneficiaria e, en ningún caso,

suporá un aumento do custo da actividade subvencionada.

Os subcontratistas quedarán obrigados unicamente ante o Concello, que asumirá a total responsabilidade da

execución da actividade subvencionada fronte á administración. O organismo local será o responsable de que

na execución da actividade subvencionada concertada con terceiros se respecten os límites establecidos neste

convenio en canto á natureza e contía dos gastos subvencionables e esixiranlles ás/aos subcontratistas os

documentos acreditativos dos pagamentos correspondentes.

Os/as  subcontratistas  están  obrigados/as  a  facilitarlles  aos  organismos  de  auditoría  e  control  toda  a

información necesaria relativa ás accións subcontratadas.

En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades subvencionadas

con:

a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de

subvencións de Galicia.

b)  Persoas  ou  entidades  que  percibisen  outras  subvencións para  a  realización  da actividade  obxecto de

contratación.

C
VE

: g
KM

Zd
6u

ky
0

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gKMZd6uky0


Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15897 Santiago de Compostela

http://www.turismo.gal/

c) Intermediarios ou asesores nos que os pagamentos se definan como unha porcentaxe de custo total da

operación,  agás que o dito  pagamento estea xustificado con referencia ao valor de mercado do traballo

realizado ou dos servizos prestados. 

d)  Persoas  ou  entidades  vinculadas  co  beneficiario,  agás  que  a  contratación  se  realice  de  acordo  coas

condicións normais de mercado e que se obteña a previa autorización do órgano concedinte nos termos que

se fixen nestas bases reguladoras.

Oitava.- Xustificación de fondos e pagamento

1. O Concello, segundo se establece no artigo 8 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, estará obrigado a

xustificar ante a Axencia Turismo de Galicia o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da

actividade ou adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real, mediante a

presentación dunha conta xustificativa integrada, con carácter xeral, pola documentación que se relaciona a

continuación, e que incorporará, en todo caso, a  certificación da intervención ou do órgano que teña

atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade

para a que foi concedida.

2. A xustificación da execución das actividades subvencionadas realizarase segundo a modalidade de conta

xustificativa de acordo co disposto no artigo 10 do citado Decreto 193/2011, do 6 de outubro, para o que o

concello deberá presentar:

a) Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, co visto e prace do/a alcalde/sa ou presidente/a,

relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención na que se faga constar,

como mínimo, de forma detallada:

- O cumprimento da finalidade da subvención.

- Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria

imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identificación do/a acredor/a, número de factura

ou documento equivalente, certificación da obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga

polo órgano competente. Salvo disposición expresa das bases reguladoras, e sen prexuízo do previsto na letra

c)  deste  mesmo artigo,  non será  esixible  a  remisión  dos documentos  relacionados  no artigo 48.2.b)  do

regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8

de xaneiro.

b) Certificado de taxador/a independente debidamente acreditado/a e inscrito/a no correspondente rexistro

oficial, no caso de adquisición de bens inmobles.
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c) Os documentos acreditativos dos gastos realizados con medios ou recursos propios e a indicación, no seu

caso, dos criterios de repartición dos custos xerais e/ou indirectos incorporados na relación a que se fai

referencia na letra a).

d) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada con

indicación do importe e a súa procedencia.

e) De ser o caso, os tres orzamentos que se esixen en aplicación do artigo 29.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,

de subvencións de Galicia.

f) Certificación expedida pola secretaría da entidade local, co visto e prace da alcaldía, sobre que a actuación

desenvolvida conta  coa autorización ou licenza urbanística  ou sectorial  tanto municipal  como por  parte

doutros  organismos  ou  administracións  públicas  en  materia  de  dominio  público  hidráulico,  patrimonio

cultural ou estradas, entre outras, ou ben que estas non eran preceptivas.

g)  Memoria  sobre  a  actuación  xustificativa  do  cumprimento  das  condicións  impostas  na  concesión  da

subvención con indicación dos investimentos realizados, que deberá incluír fotografías do lugar ou lugares

onde se efectuasen as actuacións, tomadas antes, durante e con posterioridade á súa realización.

h) Certificado da persoa que efectúe a taxación, que será independente e estará debidamente acreditada e

inscrita no correspondente rexistro oficial, no caso de adquisición de bens inmobles.

Así mesmo, deberá achegarse polo Concello:

-  Declaración  responsable  de  atoparse  ao  corrente  no  cumprimento  das  obrigas  tributarias  e  fronte  á

Seguridade Social  e  de non ter  pendente  de pago algunha outra  débeda coa Administración pública  da

Comunidade  Autónoma,  así  como  unha  declaración  responsable  de  non  estar  incursa  en  ningunha  das

prohibicións para obter a condición de beneficiario, establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,

de subvencións de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 11 e 13 do regulamento da dita lei,

aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

- Detalle da documentación e soportes publicitarios nos que consten a colaboración da Xunta de Galicia. 

-  Indicación  do  número  de  conta  para  o  ingreso  dos  fondos  e  xuntar  unha  declaración  responsable  da

veracidade dos datos relativos á dita conta.

3. De conformidade co artigo 12.3 do Decreto 193/2011, de 6 de outubro, polo que se regula especialidades

nas subvencións ás entidades locais galegas, a contratación das obras ou equipamentos será realizada polo
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concello conforme á  normativa vixente  en materia  de  contratación do  sector  público,  sendo o  concello

contratante o responsable directo das consecuencias que dos incumprimentos se puidera derivar.

4.  Á  vista  desta  documentación,  o  órgano  competente  da  Axencia  Turismo  de  Galicia,  comprobará  a

realización  da  actividade  e  o  cumprimento  da  finalidade  da  subvención  e,  unha  vez  comprobado  o

cumprimento, expedirá certificado acreditativo da verificación realizada e tramitará o pagamento.

5. A Axencia Turismo de Galicia reservarase o dereito a solicitar toda a documentación que se considere

precisa en relación coa xustificación do obxecto do presente convenio.

6. O prazo para presentar a documentación xustificativa da subvención por parte do Concello remata o 15

de novembro de 2020. 

A  documentación  correspondente  á  xustificación  presentarase  de  forma  electrónica  a  través  da  sede

electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal).

Se o investimento xustificado fose menor ao previsto no orzamento estimado contido na cláusula segunda

deste convenio, e sempre que se cumpra coa finalidade para a que se concedeu a subvención, procederá o

pagamento da subvención proporcionalmente á contía xustificada.

Ao  abeiro  do  disposto  no  artigo  3  do  Decreto  193/2011  do  6  de  outubro:  “1.  Con  carácter  xeral,

considerarase  gasto  realizado  cando  se  teña  contabilizado  o  recoñecemento  da  obriga  polo  órgano

competente  da  entidade  local.  As  entidades  locais  beneficiarias  estarán  obrigadas  a  acreditar

documentalmente  a  efectividade  dos  pagamentos  realizados  no  prazo  máximo  de  sesenta  días  naturais

contados a partir da data do ingreso na conta bancaria das beneficiarias de cada un dos aboamentos das

subvencións concedidas.

2. Non obstante, no caso de realizarse pagamentos anticipados como financiamento necesario para poder

levar a cabo as actuacións subvencionadas, considerase gasto realizado o que foi efectivamente pagado

pola entidade local beneficiaria con anterioridade á finalización do período de xustificación determinado

pola normativa reguladora da subvención.”

Porén, exceptúanse do disposto nos parágrafos anteriores, aqueles gastos cuxos pagamentos deban efectuarse

nun momento posterior por axustarse aos calendarios de recadación, como os ingresos a conta do IRPF ou

cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación. O importe destes ingresos ou

cotas considerarase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente)

en que se reflicta o importe de retención ou cotizacións devengadas na data de xustificación. O Concello
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quedará obrigado a presentar os documentos acreditativos da súa liquidez nos dez días seguintes ao remate

dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario.

Novena .- Pagamentos anticipados e a conta da subvención da Axencia Turismo de Galicia

Poderanse  realizar  pagamentos  anticipados,  que  suporán  entregas  de  fondos  con  carácter  previo  á

xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actuacións inherentes á subvención,  por

importe do 100%, de conformidade co disposto no artigo 6.3 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que

se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas, e no artigo 63.4 do regulamento da

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Coa solicitude de anticipo, o concello terá que presentar certificacións ou declaración responsable de estar ao

corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendentes de

pago  algunha  outra  débeda  coa  Administración  pública  da  Comunidade  Autónoma.  Así  mesmo,  debe

xuntarse  declaración  responsable  da  obtención  doutras  subvencións,  axudas,  ingresos  ou  recursos  que

financien as actividades subvencionadas.

Conforme ao artigo 65.4.c) do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o

Concello queda exonerado da constitución de garantía.

Décima.- Reintegro da subvención

Procederá o reintegro parcial ou total da subvención nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de

xuño, de subvencións de Galicia e concordantes do regulamento da Lei de subvencións de Galicia.

No caso de que se produza exceso das subvencións percibidas de distintas entidades públicas, o Concello

deberá  reintegrar o  exceso xunto cos  xuros  de demora,  nos termos que establece o artigo 23 do citado

Regulamento.

Décima primeira.- Comisión de seguimento

Para  o  seguimento  do  convenio  e  da  súa  execución  créase  unha  Comisión  de  Seguimento  que  estará

integrada por un representante designado polo Concello e un representante designado pola Axencia Turismo

de Galicia. Respecto da subvención concedida, a Axencia Turismo de Galicia ostentará as prerrogativas de

interpretación, modificación e  resolución propias dos negocios xurídicos administrativos.
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A actuación da Comisión de Seguimento axustarase ao establecido nos preceptos básicos da Lei 40/2015, do

1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e na Lei 16/2010, de 17 decembro, de organización e

funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Non  obstante,  todas  aquelas  cuestións  que  se  susciten  en  relación  co  outorgamento,   cumprimento,

xustificación e pagamento, así como o reintegro e determinación das posibles responsabilidades relativas á

subvención concedida serán resoltas pola persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia.

Décima segunda.- Modificación do convenio

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención dará lugar á modificación do

convenio,  sendo de aplicación das  previsións  ao respecto contidas na Lei  9/2007,  do 13 de xuño,  e no

regulamento da dita lei.

Calquera  modificación do presente convenio deberá  acordarse  de xeito  expreso e  por  escrito  das  partes

asinantes e de acordo coa normativa vixente.

Ao abeiro do disposto no artigo 7 do Decreto 193/2011,  o  Concello beneficiario da subvención deberá

presentar  a  solicitude  de  modificación  da  subvención  concedida  cunha  antelación  mínima  dun  mes.  A

modificación deberá respectar o obxecto da subvención, as actividades subvencionadas e evitar actuacións

deficientes ou incompletas. A solicitude deberá acompañar a documentación establecida no apartado 4 do

citado artigo 7:

a) Memoria xustificativa, na cal ademais se faga constar que non se desvirtúa o proxecto subvencionado, que

non suporá unha actuación deficiente e que se cumpre co obxectivo da resolución da concesión.

b) Orzamento ou proxecto modificado.

c) Relación e identificación concreta dos cambios introducidos en cadro comparativo.

Así  mesmo,  e  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  31.4  da  Lei  14/2013,  do  26  de  decembro,  de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  os  convenios  subscritos  pola  Administración  xeral  da

Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser obxecto de

modificación  cando  teñan  como  finalidade  o  logro  dos  obxectivos  de  estabilidade  orzamentaria  e

sustentabilidade financeira.

C
VE

: g
KM

Zd
6u

ky
0

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=gKMZd6uky0


Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15897 Santiago de Compostela

http://www.turismo.gal/

Décima terceira.- Causas de resolución

Serán causas de resolución deste convenio:

- O incumprimento do seu obxecto.

- O incumprimento total ou parcial de calquera das cláusulas que nel se establecen.

- O acordo unánime de todos os asinantes.

- A decisión xudicial declarativa da nulidade do convenio.

Décima cuarta.- Natureza xurídica, réxime xurídico e xurisdición competente

Este convenio ten natureza administrativa, e queda fóra do ámbito da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de

contratos do sector público, que os exclúe expresamente o artigo 6.1.

Seralle de aplicación o réxime determinado pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro que  a desenvolve; o Decreto 193/2011, de 6 de outubro, polo que se

regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas; os preceptos básicos da  Lei 38/2003, do

17 de novembro, xeral de subvencións, e do Real decreto 887/2006 que a desenvolve; a Lei 1/2016, do 18 de

xaneiro, de transparencia e bo goberno; a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo

Común das Administracións Públicas;  na Lei  40/2015,  do 1 de outubro,  de Réxime Xurídico do Sector

Público, e polas demais normas de dereito administrativo aplicables e,  no seu defecto, polas normas de

dereito privado.

As controversias derivadas da aplicación ou interpretación do presente convenio serán resoltas en última

instancia pola persoa titular da Dirección da Axencia Turismo de Galicia, cuxas resolucións poñen fin a vía

administrativa. Será competente a xurisdición contencioso-administrativa para resolver na vía xurisdicional

as citadas controversias.

Décimo  quinta.-  Publicidade  e  rexistro  do  convenio.  Consentimento  para  a  publicidade  de  datos

persoais que figuran no convenio

En cumprimento do disposto no artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

comunicarase  a  subscrición deste  convenio á  Base de Datos  Nacional  de Subvencións que opera  como

sistema nacional de publicidade de subvencións.
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Segundo o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, ademais da información que debe facerse pública

segundo a normativa básica en materia de transparencia, a Axencia Turismo de Galicia publicará o texto

íntegro do convenio.

Así mesmo estarase ao disposto no artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

sobre as obrigas específicas de información sobre convenios. 

Asemade,  procederase  á  inscrición  do  convenio  no  Rexistro  Público  de  Subvencións  conforme  ao

establecido no artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo.

Coa sinatura  do presente  convenio as  partes  asinantes  prestan o seu consentimento para  incluír  e  facer

públicos a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto e do rexistro regulado no Decreto 132/2006,

do 27 de xullo, os datos de carácter persoal contidos no convenio.

Décimo sexta.- Protección de datos persoais

As partes asinantes responsabilizaranse de que calquera tratamento de datos persoais que puideran levarse a

cabo en virtude do mesmo se realice con absoluto respecto ás normas de seguridade e de conformidade co

establecido  no  Regulamento  2016/179  (UE)  Xeral  de  Protección  de  datos  (en  adiante,  RXPD),  na  Lei

Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (en

adiante, LOPDGDD) e demais normativa concordante.

Os datos persoais das persoas físicas asinantes do Convenio serán tratados polos asinantes unicamente para a

adecuada formalización e desenvolvemento do mesmo e en base ao disposto no artigo 6.1 b) do RXPD.

Décimo sexta.- Vixencia 

Este convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2020.

Décimo sétima.- Notificación electrónica

Segundo  o  artigo  14.2  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das

administracións públicas, os colectivos que están obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos

coas administración públicas, e polo tanto, a recibir notificacións por canles electrónicas son: as persoas

xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, os colexios profesionais, os que representen un interesado

que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración e, os empregados das administracións

públicas para os trámites que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público.
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As notificacións realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de Notificación Electrónica de

Galicia  Notifica.gal,  (https://notifica.xunta.gal).  Para  poder  acceder  a  unha  notificación  electrónica,  o

interesado  deberá  contar  cun  certificado  electrónico  asociado  ao  NIF  que  figure  como  destinatario  da

notificación (persoa física ou xurídica). Así mesmo, o interesado pode autorizar a calquera outra persoa a

acceder ao contido das súas notificacións.

En proba da súa conformidade, as partes asinan este convenio, no lugar arriba indicado.

Pola  Xunta de Galicia Polo Concello de Xermade

O Presidente da Axencia Turismo de Galicia O/A Alcalde-Presidente

Román Rodriguez Gonzalez Roberto García Pernas
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