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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/12 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria - Urxente 

Data  21 de abril de 2022 

Duración  Dende as 13:16 ata as 14:15 horas 

Lugar  Sala de Reunións 

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  María Fernanda Montero Parapar  

Interventor Leopoldo Moure Dopico 

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

77404245E Angela Troitiño Gil SÍ 

76801683Z Antonio Ferro Losada SÍ 

35251841V Jesús Taboada Lázara SÍ 

76816828W Mónica González Conde SÍ 

 
Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, 
procedendo a deliberación sobre os asuntos incluidos na Orden do Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Ratificación da urxencia da convocatoria 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o carácter urxente da convocatoria da 
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sesión, segundo o artigo 79 do RD 2568/1986 28 de novembro, polo que se aproba o 
regulamento de organización, funcionamento e réximen xurídico das entidades locais. 

 

Aprobación da acta da sesión anterior: 07.04.2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 07 de 
abril de 2022. 

 

Expediente 509/2022. Subvencións Directas ou Nominativas. Convenio de Colaboración 
entre o Concello de Silleda e a Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista a intensa labor cultural que realiza a A Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira 

 
Visto o programa presentado pola entidade para 2022 e o traballo didáctico que vén 
desenvolvendo nos últimos anos a través da Escola de Música Municipal 
 
Visto o necesario apoio do Concello de Silleda a este tipo de iniciativas, para a promoción e 
difusión da música e da cultura 

 
Visto o informe de Intervención que obra no expediente 

 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
-Aprobar o Convenio de Colaboración entre o Concello de Silleda e a Banda de Música Recreativa 
e Cultural da Bandeira para o ano 2022, cun importe de 15.000 euros, que se transcribe a 
continuación: 
 
“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O CONCELLO DE SILLEDA E A BANDA DE MÚSICA 
RECREATIVA E CULTURAL DE BANDEIRA 
 
En Silleda, á data da sinatura electrónica 
 
Dunha parte, D. Manuel Cuíña Fernández, actuando como Alcalde-Presidente no seu nome e 
representación do Concello de Silleda, con CIF 3605200-I 
 
Doutra parte, Juan Ramiro Agra Requeiro e, con DNIXXXXXXX , como representante legal e en calidade de 
Presidente da Asociación Musical Recreativa e Cultural da Bandeira , con CIF G-36029353. 
 
Dando fe do acto, a Secretaria Xeral da Corporación, María Fernanda Montero Parapar 
 
As partes se recoñecen a capacidade xurídica necesaria para subscribir o presente convenio e 
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EXPOÑEN: 
 
Primeiro.- Finalidade e obxectivos. 
 
A Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira é a día de hoxe un dos colectivos culturais máis 
significados do municipio, pola súa traxectoria e tamén polo número de actividades que organiza  e a 
repercusión das mesmas. 
 
Asimesmo, a  Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira vense significando polo pulo renovador 
que está a vivir nas últimas décadas, coa organización de eventos xa consolidados e que reúnen a 
numerosas  persoas, caso do concerto de Santa Icía, o certame Música a Fartar, ou campamentos 
musicais, entre outros. 
 
Todas as actividades, concertos e festivais que organiza a entidade supoñen un importe esforzo económico 
ao longo do ano para esta agrupación. 
 
Tendo en conta a importancia da Banda na sociedade, e a repercusión a nivel cultural así como a destacada 
labor que realiza no plano didáctico, a finalidade deste convenio é axudar á financiación dos  custos que 
supoñen para a agrupación a organización de actividades así como a súa participación noutras iniciativas 
que puideran xurdir. 
 
Segundo.- Financiamento. 
 
O proxecto será financiado con cargo a partida 334.48 (Subvenciónss Asociacións Culturais) do orzamento 
municipal de Silleda para o ano 2022 por importe de 15.000 euros (vinte mil euros). 
 
Terceiro.- Competencias municipais. 
 
De conformidade cos artigos 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local os 
municipios exercerán en todo caso como propias, nos termos establecidos pola lexislación estatal e 
autonómica, competencias en materia de promoción do deporte. 
 
Cuarto.-Natureza 
 
O presente convenio ten natureza de convenio entre administracións públicas e suxeitos de dereito privado 
de conformidade co apartado 47.2 c) de la Lei 40/2015 e se realiza ao amparo da mesma. 
 
Quinto.- Necesidade y oportunidade. 
 
Este convenio ten como obxectivo regular a subvención nominativa aprobada nos orzamentos municipais do 
Concello de Silleda para o ano 2022 (Base 57) con cargo á partida 334.48 
 
Sexto.-Interpretación. 
 
As dúbidas relacionadas co contido deste convenio serán interpretadas polo Alcalde do Concello de Silleda. 
 
Así pois, de conformidade co anteriormente exposto, as partes acordan subscribir o presente convenio, que 
se rexerá polas seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULAS 
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1.- Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito (art. 49 c) Lei 40/2015) 
 
O presente convenio ten por obxecto regular a colaboración entre o Concello de Silleda e a Banda de 
Música Recreativa e Cultural da Bandeira, no ámbito da promoción e dinamización cultural 
 
2.- Obrigas e compromisos económicos asumidos polo concello (art. 49 d) Lei 40/2015) 
 
Mediante o presente convenio de colaboración se acorda a aportación de 15.000 con cargo ao orzamento 
do Concello de Silleda. 
 
3.-Consecuencias por incumprimentos das obrigas e compromisos asumidas polas partes (art. 49 e) 
de la Lei 40/2015) 
 
O incumprimento por parte de calquera das partes das súas obrigas dará lugar la correspondente 
indemnización, sen prexuízo da posible resolución do mesmo de acordo co establecido na cláusula sétima. 
 
4.- Réxime de modificación do convenio (art. 49.g) da Lei 40/2015) 
 
A modificación do convenio requirirá acordo unánime das partes firmantes. 
 
5.- Prazo de vixencia do convenio (art. 49.h) da Lei 40/2015) 
 
O convenio estará vixente dende a súa sinatura ata o 31 de decembro de 2022 
 
6.- Extinción (art.51 de la Lei 40/2015) 
 
O presente convenio se extinguirá polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por 
incorrer en causa de resolución. 
 
Serán causas de resolución: 
 
- O transcurso do prazo de vixencia. 
 
- O acordo unánime de todas as partes. 
 
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por algunha das partes. 
 
- Por decisión xudicial declaratoria de nulidade 
 
- Calquera outra prevista nas leis. 
 
7.- Efectos da resolución do convenio (art.52 de la Lei 40/2015) 
 
Cando a extinción veña causada polo incumprimento dunha das partes esta deberá indemnizar ás restantes 
o dano causado. 
 
8.- Obrigación de colaboración das partes. 
 
As partes se obrigan a colaborar no que fose necesario e a actuar de boa fe nas súas relacións recíprocas 
no que atinxe á execución do presente convenio. 
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9.-Obrigas do beneficiario. 
 
Son obrigas do beneficiario:  
 
1.- Realizar as actividades para as que se concede a subvención. 
 
2.- Dar unha adecuada publicidade á actividade indicando que a actividade subvencionada conta co 
financiamento do Concello de Silleda. 
 
3.- Xustificar perante o Concello de Silleda o cumprimento dos requisitos e condicións que sexan esixibles 
segundo a normativa aplicable, así como a realización das actividades para as que se cocede a subvención. 
 
4.- Someterse ás actuacións de comprobación e control que sexan requiridas polos órganos municipais 
 
5.- .Comunicar ao Concello de Silleda a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que 
financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza 
e, en todo caso, antes da xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos. 
 
6.-  Acreditar con anterioridade a dictarse a resolución de concesión que se encontra ao corrente do 
cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. 
 
7.-  Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos 
termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable, ou no seu caso, os estados contables que 
garantiren o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control. 
 
8.-  Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos 
electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de control e comprobación. 
 
9.-  Proceder ao reintegro dos fondos públicos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei 
Xeral de Subvencións. 
 
10.-Gastos subvencionables. 
 
Considéranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubitada respondan á natureza da 
actividade subvencionada (definida na cláusula segunda deste convenio), e que se realicen no prazo 
establecido (dende o 16 de novembro de 2021 ata o 31 de decembro de 2022) 
 
Segundo o establecido no artigo 31.2 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, entenderase gasto realizado o 
que fose efectivamente pagado pola entidade beneficiaria da subvención con anterioridade á finalización de 
período de xustificación.  
 
11. Xustificación. 
 
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos na 
concesión da subvención documentarase a través da rendición da conta xustificativa, que constitúe un acto 
obrigatorio do beneficiario, no que se deben incluír, baixo a responsabilidade do declarante, os xustificantes 
do gasto ou calquera outro documento con validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do 
obxectivo da subvención. 
 
Esta conta xustificativa deberá recoller: 
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1. Facturas reglamentarias (con todos os requisitos esixidos polo R.D. 1496/2003) ou documentos do valor 
probatorio equivalente no tráfico mercantil. 
2. Unha memoria na que se declararán as actividades realizadas que foron financiadas coa subvención, e o 
seu custo, co desglose de cada un dos gastos nos que incorra. 
3. Certificado asinado polo responsable da entidade beneficiaria de que a subvención se destinou aos 
mesmos fins para os que foi solicitada e concedida. 
4. Certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
5. Certificado das subvencións e/ou concedidas para a mesma finalidade. 
 
Nesta conta xustificativa deberá quedar suficientemente acreditado que os gastos subvencionados foron 
efectivamente pagados pola entidade beneficiaria. 
 
Poderán presentarse ata dúa xustificacións parciais, ademais da xustificación final, sen posibilidade de 
prórroga 
 
12.-Publicidade. 
 
O Concello de Silleda , terá a consideración de patrocinador institucional da Banda Recreativa e Cultural da 
Bandeira, podendo utilizar dita denominación, así como o seu logotipo, en calquera das accións de 
comunicación que realice en relación co presente patrocinio. Tamén por parte da entidade beneficiaria se 
incluirá o logo do Concello de Silleda nos carteis, publicacións ou outro material promocional no que se den 
conta das actividades subvencionadas. 
 
13.- Réxime xurídico 
 
O presente convenio ten natureza administrativa conforme ao disposto no Capítulo VI do Título Preliminar 
da Lei 40/2015 de Réxime xurídico do Sector Público. 
 
As cuestións litixiosas que xurdan entre as partes na execución do convenio e que non poidan ser resoltas 
na Comisión de seguemento prevista na cláusula 4, se someterán a xurisdición contencioso-administrativa, 
conforme ao disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-
Administrativa. 
 
Para todo o non previsto no presente convenio será de aplicación a Lei 40/2015 de Réxime xurídico do 
Sector Público, así como calquera outra disposición que poidera resultar de aplicación. 
 
As aportacións realizadas polos Concello se rexirán pola normativa reguladora das subvencións públicas. 
 
En proba de conformidade, se formaliza e firma o presente convenio, en Silleda, á data da sinatura 
electrónica. 
 
Juan Ramiro Agra Requeijo                                                      Manuel Cuíña Fernández 
Presidente da Banda de Bandeira                                            Alcalde Concello de Silleda                             
 
A Secretaria 
María Fernanda Montero Parapar” 

 

Expediente 2171/2021. Subvencións por Concorrencia Competitiva. CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE SILLEDA, ANO 2022 
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Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Coa finalidade de apoiar ao tecido asociativo no municipio de Silleda, como dinamizador no ámbito 
cultural e social, así como a celebración de distintas actividades de carácter cultural, e tendo en 
conta o papel que os colectivos e entidades culturais desenvolven ao longo dos últimos anos, esta 
Alcaldía propón a aprobación inicial das bases que rexerán a posterior convocatoria de axudas a 
entidades culturais do municipio de Silleda para o ano 2022. 
 
Ditas subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, outorgaranse con cargo á partida 
334.48 do orzamento municipal, cunha contía de 23.000 euros. Do total desta partida resérvanse 
outros 35.000 euros para subvencións nominativas, para as entidades Banda Municipal de Música 
de Silleda (20.000 euros) e Banda Recreativa e Cultural de Bandeira (15.000 euros), polas 
características específicas relativas ao funcionamento de ámbalas dúas. 
 
As bases inclúen novamente dúas posibles modalidades de concorrencia, tendo en conta a 
situación sociosanitaria actual, derivada da incidencia da COVID 19, que en moitos casos coartará 
as posibilidades de celebración de actividades que se viñan desenvolvendo nos últimos anos. Por 
iso, ademais da subvención ás actividades propiamente ditas, se inclúe a posibilidade de optar ás 
axudas para a financiación de gastos de equipamento e material inventariable. 
 
Unha vez redactadas as bases, nas que especifican os requisitos e condicións da convocatoria 
que aprobará o órgano competente e logo de ver o informe número 07/2022 emitido pola 
Secretaría da Corporación con data 19/01/2022. 
 
Constando non expediente informe de Intervencin e documento contable de RC de data 4 de abrill 
de 2022 

 
Logo de ver o acordo do Pleno da Corporación de data 27 de xaneiro de 2022 no que se presta 
aprobación ás “Bases Específicas Reguladoras para o outorgamento de Subvencións a entidades 
culturais para o ano 2022. 
 
Publicadas as anteditas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 28 do 10/02/2022 e 
non habéndose presentado ningunha reclamación a estas. 
 
Visto o disposto no artigo 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda, a Xunta 
de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de 
xuño de 2019, ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de 
concorrencia competitiva en materia de subvencións a entidades deportivas, co texto que figura no 
anexo do presente acordo. 
 
Segundo. Autorizar o gasto por importe de 23.000 euros do vixente orzamento municipal con cargo 
á aplicación orzamentaria 334.48. Do total desta partida resérvanse outros 35.000 euros para 
subvencións nominativas, para as entidades Banda Municipal de Música de Silleda (20.000 euros) 
e Banda Recreativa e Cultural de Bandeira (15.000 euros), polas características específicas 
relativas ao funcionamento de ámbalas dúas. 
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Terceiro. Rexistrar a información a incluír na BDNS polos medios electrónicos que esta 
proporcione, acompañada do texto da convocatoria, do seu extracto e dos seus datos 
estructurados. 
 
Tras rexistrar a información, a BDNS porá o extracto da convocatoria a disposición do Boletín 
Oficial de la Provincia para a súa publicación. Na publicación do extracto deberá constar o código 
de identificación que haxa asignado a BDNS á convocatoria. 
 
O prazo para presentar as solicitudes será de 1 mes (30 días naturais) contado a partir do día 
seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra, tal e 
como figura nas bases recollidas a continuación. 
 
ANEXO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES CULTURAIS DO CONCELLO DE 
SILLEDA ANUALIDADE 2022 
 
As presentes, bases que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións a entidades culturais que 
desenvolvan a súa actividade no Concello de Silleda, están suxeitas ó disposto pola Lei 38/2003 de 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia, e demais normativa vixente. 
 
A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións establece o marco de actuacións nesta materia, 
que resulta de aplicación ás Entidades Locais. Dispón no seu artigo 3 que as subvencións que outorguen as 
Entidades que integran a Administración Local rexeranse polas prescricións contidas nesta Lei, 
engadíndose no artigo 17.2 que as bases reguladoras das subvencións das Corporacións Locais deberanse 
aprobar no marco das bases de execución do presuposto, a través dunha Ordenanza Xeral de Subvencións 
ou mediante unha Ordenanza específica para as distintas modalidades de subvención. 
 
O Pleno do Concello, con data 27 de xaneiro de 2005, aprobou a Ordenanza Xeral de Subvencións do 
Concello de Silleda, que ten por obxecto establecer as normas de carácter xeral ás que deben axustarse as 
correspondentes convocatorias. 
 
Ó abeiro de tal Ordenanza, as presentes bases regulan, no ámbito territorial do Concello de Silleda, as 
axudas dirixidas a entidades que cumpran os requisitos establecidos nas mesmas, coa finalidade de 
fomentar a actividade das asociacións e entidades culturais, de contribuír ó fortalecemento do tecido social 
e á promoción da calidade de vida e do benestar dos cidadáns do Concello. 
 
ARTIGO 1. OBXECTO 
 
As presentes bases teñen por obxecto regular o procedemento para a convocatoria e concesión de 
subvencións, en réxime de concorrencia, para o mantemento de Asociacións Culturais e realización de 
actividades culturais. 
 
Poderán optar a estas subvencións todas as asociacións culturais inscritas no Rexistro Municipal que 
presten servizos ou organicen actividades sen fin de lucro. 
 
Vista a situación  socio sanitaria actual, derivada da incidencia da COVID-19 e que en moitos casos a 
celebración de actividades propostas polas entidades e colectivos ou non se poderán celebrar ou verán 
mermada a súa organización, o que implica así mesmo dificultades para xustificar as actividades propostas, 
para o exercicio de 2022, con carácter excepcional, propóñense para as entidades culturais dúas 
modalidades de subvención: 
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-Subvención a actividades. Admitindo só gastos ligados directamente á actividade. 
 
-Subvención para gastos de equipamento, incluíndo a adquisición de material inventariable, material de 
oficina, vestiario... ou aquel que teña relación coa actividade a desenvolver polas asociacións ou necesario 
para o desenvolvemento da súa actividade ordinaria. 
 
Non serán obxecto de subvención: 
 
a) Os gastos de mantemento ordinario de auga, luz e gas. 
 
b) As actividades suxeitas a un Convenio de Colaboración co Concello, e as que recibisen calquera outro 
tipo de achega municipal. 
 
c) Os gastos derivados da organización de xantares ou degustacións, agás no caso de subvencións a festas 
gastronómicas, demostracións gastronómicas, ou gastos relacionados cas dietas das persoas que 
participan na organización do evento. 
 
d) Facturas de bebidas alcohólicas ou outros produtos lesivos para a saúde. 
 
Asímesmo, polas características específicas relativas ao seu funcionamento, dentro da partida orzamentaria 
334.48 contémplanse subvencións nominativas para a Banda de Música Municipal de Silleda (20.000 euros) 
e Banda Recreativa e Cultural da Bandeira (15.000 euros). 
 
ARTIGO 2 FINANCIAMENTO 
 
As presentes subvencións convocaranse por un importe total de 23.000 €, a cargo da partida 334.48 do 
presuposto municipal de Silleda. 
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que illadamente ou en concorrencia con 
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados supere o custe da 
actividade a desenvolver polo beneficiario. Neste suposto, modificarase a resolución da concesión. 
 
ARTIGO 3. BENEFICIARIOS 
 
Con carácter xeral, terá a consideración de beneficiario de subvencións a persoa física ou xurídica que 
realice a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a súa 
concesión. 
 
Poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nas presentes bases as asociacións 
culturais que cumpran as seguintes condicións: 
 
- Estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. 
 
- Carecer de fins de lucro para o desenvolvemento das actividades obxecto desta subvencións. 
 
- Desenvolver as súas actividades no termo municipal de Silleda ou ter a sede no mesmo. De ser 
actividades a desenrolar fóra deste, deberá de tratarse de actividades que suplan ou complementen ás 
atribuídas ao Concello de Silleda. 
 
Non poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nestas bases as entidades en 
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quen concorra algunha das circunstancias sinaladas no artigo 13.2 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
Tampouco poderán concorrer na convocatoria regulada por estas bases aquelas entidades culturais que 
conten con subvención nominativa no ano en curso. 
 
As Asociacións ou Entidades só poderán concorrer a unha das categorías de subvención convocadas polo 
Concello (Culturais, Participación Veciñal e /ou Social, ou Deportivas). 
 
ARTIGO 4. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS 
 
Son obrigas dos beneficiarios: 
 
No caso de subvención para actividades: 
 
- Realizar as actividades que fundamentaron a concesión da subvención e acreditar a súa realización ou 
ben acreditar a adquisición de bens de equipamento. 
 
- Sinalar na publicidade que a actividade conta co financiamento da concellaría correspondente do Concello 
de Silleda. 
 
- Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que realicen. 
 
- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das actividades para 
as que foi concedida a subvención. 
 
- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
 
- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
- As restantes establecidas pola normativa reguladora de subvencións. 
 
No caso das subvencións para equipamento: 
 
-Que o material adquirido estea no local social ou sede da entidade, podendo ser requiridos polo Concello 
de Silleda para realizar as comprobacións oportunas sobre o seu destino e uso. 
 
- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das actividades para 
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as que foi concedida a subvención. 
 
- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
 
- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
ARTIGO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DA SUBVENCIÓN 
 
No caso das actividades culturais, considéranse gastos subvencionables aqueles de natureza corrente 
inherentes ó funcionamento da entidade beneficiaria, tales como gastos federativos, persoal, 
desprazamentos, cartelería, e outros de análoga natureza. 
 
No caso de equipamento considéranse gastos subvencionables aqueles relativos á adquisición de material 
inventariable, material de oficina, informático, mobiliario, vestiario.ou aquel que teña relación coa natureza 
da actividade a desenvolver polas asociacións ou necesario para o desenvolvemento da súa actividade 
ordinaria. 
 
O importe da subvención  non  poderá superar o 100% do custo previsto das actividades programadas, sen 
que en ningún caso, por sí mesma ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo 
efectivo da actividade desenrolada. 
 
Se da xustificación presentada polo beneficiario se deduce que o importe subvencionado polo Concello 
supera este porcentaxe, procederase á redución proporcional do importe da subvención. 
 
O período que se terá en conta para a realización da actividade será do 1 de decembro de 2021 ao 20 de 
novembro de 2022. 
 
ARTIGO 6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes presentaranse no rexistro electrónico do Concello de Silleda, de conformidade co establecido 
no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, en impreso normalizado de solicitude que estará dispoñible na sede electrónica 
http://silleda.sedelectronica.gal e na páxina web do concello www.silleda.gal. 
 
CALQUERA SOLICITUDE PRESENTADA SEGUINDO UN PROCEDEMENTO DISTINTO AO AQUÍ 
DESCRITO SERÁ INADMITIDA. 
 
O procedemento entenderase iniciado de oficio no momento no que polo órgano competente, que neste 
caso, e de acordo co artigo 21.1, é o Alcalde do Concello, e por delegación a Xunta de Goberno Local, se 
aprobe a convocatoria da presente subvención. 
 
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, a contar dende o día seguinte á publicación da 
convocatoria que se aprobe en aplicación destas bases no Boletín oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra. 
 
Xunto coa solicitude os interesados deberán achegar a seguinte documentación seguindo o modelo que se 
facilitará dende o Concello de Silleda, e se incorpora as presentes bases como anexo. 
 
a) Instancia individualizada asinada polo presidente/a da entidade, asociación ou por quen teña conferida a 
delegación debendo acreditar debidamente tal circunstancia na que conste a finalidade e contía da 
subvención que se solicita. Na instancia indicarase se concorren na modalidade de actividades ou 
equipamento. 
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b) Programa ou memoria detallada das actividades que se pretenden realizar, incluíndo as datas previstas 
para a súa realización. No caso do equipamento detallarase o material que se prevé adquirir, 
características, orzamento, usos aos que se destinará e ubicación na que estará. 
 
c) Orzamento detallado dos gastos ocasionados polas actividades e no seu caso do material para as que se 
solicita a subvención e dos ingresos previstos para o seu financiamento. 
 
d) Certificación dos cargos representativos e domicilio social, con expresión do CIF ou NIF, segundo 
modelo. 
 
e) Copia do CIF da Entidade. 
 
f) Comunicación de se lles foi concedida outra/s subvención/s para a mesma actividade procedente de 
calquera administración ou ente público ou privado, obrigándose a comunicar aquelas concedidas con data 
posterior á presentación da solicitude de ser o caso. 
 
g) Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, segundo modelo. 
 
h) Certificación dos datos bancarios da entidade solicitante. 
 
i) Aqueles colectivos que precisen de directores especializados para a súa actividade deberán presentar coa 
solicitude, o orzamento mensual e anual do custe do director. 
 
ARTIGO 7. ENMENDA DE DEFECTOS 
 
De existir algún defecto na solicitude ou documentos adxuntos, seralle notificado ó interesado para que nun 
prazo de 10 días hábiles emende o defecto ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que 
en caso de non facelo así considerarase desistido na súa petición, de conformidade co disposto no artigo 68 
da Lei 39/2015, de 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 
ARTIGO 8. INSTRUCIÓN 
 
A instrución do procedemento corresponderalle ó Alcalde ou ó Concelleiro/a en quen delegue, realizando de 
oficio cantas actuacións estime precisas para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en 
virtude dos cales debe formularse proposta de resolución. 
 
Realizada a instrución, elevarase o expediente á Comisión de Valoración a efectos de que emita informe 
sobre a avaliación das solicitudes presentadas, segundo esixe o artigo 22.1 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
O instrutor, á vista deste informe, formulará proposta de resolución provisional, que será notificada ós 
interesados e exposta ó público no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un prazo de dez días 
ós interesados para formular alegacións. 
 
Á vista das alegacións presentadas, no seu caso, o instrutor formulará proposta de resolución definitiva, que 
deberá expresar o solicitante ou relación de solicitantes para os que se propón a concesión de subvención, 
a súa contía, con motivación relativa á avaliación dos solicitudes e ós criterios seguidos para realizala. 
 
2.-A Comisión de Valoración, estará integrada polos seguintes membros, con voz e voto: 
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- Presidenta: Concelleira de Cultura. 
 
- Vogal 1: Funcionario/a ou traballador/a municipal experimentado na tramitación e xestión de expedientes 
administrativos, o cal realizará as funcións de Secretario. 
 
-Vogal 2: Técnico/a de cultura ou animador/a sociocultural. 
 
ARTIGO 9. RESOLUCIÓN 
 
A proposta de resolución definitiva será remitida á Intervención para o seu informe. 
 
O expediente completo, co informe de Intervención, pasarase á Xunta de Goberno Local, que resolverá o 
expediente de concesión de subvencións. 
 
A resolución deberá conter os seguintes extremos: 
 
- Relación de solicitantes que resulten beneficiarios, coa motivación correspondente, e o importe asinado. 
 
- Desestimación do resto das solicitudes, coa motivación correspondente. 
 
A resolución definitiva publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, na sede electrónica e na páxina 
web e na BDNS entendéndose que os interesados aceptan a subvención en caso de non manifestar nada 
en contra no prazo de dez días. 
 
O prazo máximo para resolver será de seis meses desde a publicación da convocatoria. O vencemento 
deste prazo sen terse notificado resolución lexítima ós interesados para entender desestimada a súa 
pretensión por silencio administrativo. 
 
ARTIGO 10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
A comisión de subvencións procederá á proposta das axudas e subvencións, logo dos informes que 
consideren precisos, e segundo os criterios que de seguido se sinalan: 
 
No caso da subvención a actividades: 
 
a) Criterios en base á valoración xeral da asociación (segundo a súa natureza): 
 
a.1. Número de persoas socias_ata 10 puntos. 
 
a.2 Continuidade da traxectoria dende a súa creación_ ata 10 puntos. 
 
b) Criterios en base á valoración da actividade: 
 
b.1. Interese cultural das actividades (número de participantes, repercusión cultural no municipio...)_ Ata 5 
puntos. 
 
b.2. Número de actividades realizadas ao longo do ano_ Ata 10 puntos. 
 
c) Criterios en base á valoración cultural xeral: 
 
c.1. Fomento da cultura no colectivo infantil_ Ata 5 puntos. 
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c.2. Fomento e difusión da cultura entre a poboación en xeral_ Ata 5 puntos. 
 
c.3. Fomento da igualdade. _ata 5 puntos 
 
c.4. Fomento de actividades sostibles e relacionadas ca protección do medio ambiente ou ca recuperación 
de tradicións: _ata 5 puntos 
 
No caso de que unha vez aplicados os anteriores criterios non se esgote a totalidade do crédito 
orzamentario, terase en especial consideración aqueles colectivos cunha traxectoria temporal demostrable 
de 20 anos ou máis. Deste xeito, incrementarase a subvención por cada tramo de 20 anos de actividade 
continuada en 100 euros, ata un máximo de 200 euros. 
 
Terán tamén consideración especial aqueles colectivos ou asociacións que para o desenvolvemento das 
súas actividades precise de directores especializados, subvencionándose como máximo ata os seguintes 
importes: 
 
- Directores/as de grupos de baile: 200 €/mes. 
 
- Directores/as de coro: 175 €/mes. 
 
No caso das subvencións para a adquisición de material: 
 
-Material necesario para que o colectivo desenvolva a súa labor cotiá_ ata 10 puntos 
 
-Relación entre o material proposto e a natureza das actividades que realice cada asociación_ ata 5 puntos. 
 
-Material que repercuta na mellora das instalacións e o seu funcionamento_ata 5 puntos. 
 
-Número de persoas socias_ata 10 puntos. – 
 
- Continuidade da traxectoria dende a súa creación_ ata 10 puntos. 
 
-Interese cultural das actividades (número de participantes, repercusión cultural no municipio...)_ Ata 5 
puntos. 
 
- Número de actividades realizadas ao longo do ano_ Ata 10 puntos 
 
Pola natureza das subvencións reguladas nestas bases, na resolución de concesión procederase ao 
prorrateo do importe máximo do crédito destinado a estas subvencións entre os distintos clubs ou entidades 
que resulten beneficiarios da subvención, en función da puntuación acadada na aplicación dos procedentes 
criterios. 
 
ARTIGO 11. ANTICIPOS. 
 
Poderá solicitarse un anticipo a conta de ata o 50% do importe da subvención concedida, cando por 
circunstancias debidamente xustificadas se acredite a súa necesidade, e previa xustificación. 
 
ARTIGO 12. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO 
 
Os beneficiarios deberán xustificar a aplicación da subvención como data límite antes do 30 de novembro 
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de 2022, salvo que se solicitase antes do remate do antedito prazo e fose concedida prórroga, debendo no 
seu caso, motivarse a concesión da mesma. 
 
A xustificación deberá incluír a seguinte documentación: 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
- Memoria. 
 
- Relación clasificada de gastos. 
 
- Detalle doutros ingresos ou subvencións. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
A continuación se detalla o contido dos distintos documentos. 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos na 
concesión da subvención documentarase a través da rendición da conta xustificativa simplificada, que 
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se deben incluír, baixo a responsabilidade do 
declarante, os xustificantes do gasto ou calquera outro documento con validez xurídica que permita 
acreditar o cumprimento do obxectivo da subvención. 
 
De conformidade co artigo 75 do DECRETO 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia esta se presentará co seguinte contido: 
 
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, así como acreditar, de ser o 
caso, o disposto no artigo 29.3º da Lei de subvencións de Galicia. 
 
b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do 
documento, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento. No caso de que a subvención se 
outorgue de acordo cun orzamento estimado, indicaranse as desviacións producidas. 
 
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación 
do importe e a súa procedencia. 
 
d) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos 
xuros derivados destes.         
 
O modelo a utilizar será o recollido no Anexo das presentas bases. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
1.- Os gastos en bens e servizos se acreditarán mediante facturas regulamentarias (con todos os requisitos 
esixidos polo R.D. 1496/2003) ou documentos do valor probatorio equivalente no tráfico mercantil. Poderán 
presentarse orixinais ou fotocopias compulsadas.. 
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A presentación de copias compulsadas seguirá o seguinte procedemento: 
 
1º. A factura orixinal será compulsada no Concello de Silleda. 
 
2º. No momento da compulsa o funcionario encargado da mesma realizará a correspondente dilixencia, que 
constará en ambos documentos (na factura orixinal e na copia) 
 
3º. Poderase incluír na dilixencia un importe inferior ao total da factura, co obxecto de que parte da mesma 
xustifique esta subvención e o importe restante se use para xustificar outras subvencións. 
 
As facturas deberán emitirse a nome da asociación e cumprir os requisitos establecidos no Real Decreto 
1.496/2003 polo que se regulan as obrigacións de facturación. 
 
2º Os gastos de persoal se acreditarán mediante nóminas e os correspondentes TC-1 e TC-2 acreditativos 
de cotización á seguridade social. 
 
A xustificación da subvención incluirá en todo caso a acreditación do pago correspondente. Non se 
admitirán pagos en efectivo por importe superior a 1.000 euros. 
 
Só se admitirán xustificantes relativos a gastos necesarios para a realización da actividade subvencionada, 
consonte o expresado na memoria descritiva e no orzamento presentados xunto coa solicitude. 
 
En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos: 
 
- Facturas onde non consten claramente os conceptos obxecto da subvención. 
 
- Facturas que conteñan conceptos non subvencionables (aínda que dentro das mesmas consten conceptos 
subvencionables). 
 
- Facturas que non veñan presentadas en tempo e forma. 
 
- As cantidades satisfeitas ao Concello por calquera concepto. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
-Declaración responsable de non ter recibido outras axudas 
 
-Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Cando o importe concedido supere os 3.000 euros 
deberán aportarse tamén os certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estatal e autonómica) 
e coa seguridade social. 
 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días 
para a súa corrección. 
 
O importe da subvención reducirase proporcionalmente aos gastos non xustificados correctamente. 
 
O pago da subvención efectuarase mediante ingreso na conta sinalada pola entidade. 
 
ARTIGO 13. REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS 
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Procederá o reintegro do total ou parte das cantidades percibidas desde o momento do pago da 
subvención, nos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións. 
 
ARTIGO 14. RÉXIMEN SANCIONADOR 
 
Os beneficiarios das subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador 
establecido nos capítulos I e II do título IV da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e no artigo 40 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas 
Locais, e demais normas concordantes. 
 
ARTIGO 15. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Información relativa o tratamento e Protección de Datos desta entidade: En cumprimento da Lei Orgánica 
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e 
da normativa de Protección de Datos tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo a protección das persoas físicas 
no tratamento de datos persoais e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que os 
datos recabados, e que Vd. nos facilite e achege a esta solicitude, serán incorporados a un Rexistro de 
Actividades de Tratamento de Xestión de Servizos do Concello de Silleda. 
 
Lexitimación para o tratamento dos datos: As bases legais para o tratamento dos seus datos serán as 
contempladas no art. 6 da LOPDGDD, e estarán fundamentadas no consentimento que vostede concede ou 
no do seu representado ca cumprimentación da solicitude como solicitante da subvención ou axuda na que 
está interesado, podendo tamén selo o cumprimento dunha obrigación legal aplicable a este responsable ou 
a de protexer os intereses vitais do interesado ou de outra persoa física. 
 
Cesión de datos: A solicitude, así como os documentos achegados, poderán ser cedidos ou consultados 
ante aquelas Administracións Pública ou ante outros Organismos competentes en materia de subvencións e 
axudas solicitadas, e polo qué, 
 
Vostede AUTORIZA e está sendo informado, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter 
persoal, á comprobación telemática por parte deste responsable con outras Administracións Públicas dos 
datos declarados e demais circunstancias relativas o cumprimento dos requisitos requeridos. 
 
Pode consultar políticas de privacidade ou exercio dos dereitos en 
https://silleda.sedelectronica.gal/privacy.1, en canto a obter confirmación de si estamos tratando os seus 
datos persoais, o dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a 
opoñerse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, así como no caso de considerar que os seús 
dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, 
para tramitar os seús dereitos poderá exercelos presentando escrito no Rexistro Xeral deste Concello en 
Rúa do Trasdeza, 55 Silleda (36540) Pontevedra ou por vía mail a: info@silleda.gal ditas solicitudes 
deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e 
achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique e/ou do seu representado. 
 
Silleda, na data da sinatura electrónica. 
 
O Alcalde-Presidente, 
Manuel Cuiña Fernández 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURAIS ANO 2022 
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1. DATOS DO SOLICITANTE 
Nome da 
asociación 

 
 

CIF  
 

Nome do 
representante 

 NIF  
 

Enderezo  

Localidade  Provincia  CP  

Teléfono fixo  Móbil  Correo-e  

2. SOLICITUDE 
1. Finalidade da subvención: 

1.A Actividade  
 
1.B Adquisición de material: 
 
**Marcar só unha opción cun X 

 

2. Orzamento da actividade: 
a) Custo total en euros _ 
b) Importe da subvención solicitada en euros _ 
Orzamento do material proposto: 

                        Custo total do matreial en euros en euros:     
3. Orzamento anual da asociación: 
4. Ámbito da actividade 

 Local 
 Autonómico 
 Estatal 

5. Número de socios: 
6. Edición ou antigüidade da actividade: 
7. Número de posibles beneficiarios da actividade: 
8. Outras axudas solicitadas para a mesma finalidade: 
3. Documentación que se achega. 

 Memoria das actividades que se pretenden realizar, incluíndo as datas previstas 
para a súa realización 
 Orzamento de gastos e ingresos das actividades para as que se solicita 

subvención 
 Certificación dos cargos representativos e domicilio social, con  expresión do CIF 

ou NIF 
 Copia do CIF da asociación 
 Declaración da obtención doutras axudas ou subvencións para a mesma 

actividade 
 Certificado dos datos bancarios da entidade 
 Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que 

determina o artg.13.2 da Lei 38/2003 de 17 de Novembro, Xeral de Subvencións 
 Orzamento mensual e anual do custe do director/a, se é o caso  
 Acreditación da traxectoria temporal (para os que superen os 20 anos de 

existencia continuada) 
 
PROGRAMA OU MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2022 
 
* Cubrir unha folla por cada actividade  
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Descrición da actividade: 
 
Data prevista: 
 
Lugar de celebración previsto: 
 
Colaboradores previstos: 
 

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A REPRESENTANTE LEGAL DA ASOCIACIÓN  
 
DESCRICIÓN DO MATERIAL PARA O QUE SE SOLICITA AXUDA 2022 
 
* Cubrir só nos casos en que se opte pola liña de axudas á adquisición de material  

 
Descrición do material: 
 
Uso ao que se destinará: 
 

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A REPRESENTANTE LEGAL DA ASOCIACIÓN  
 
 
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS PARA O ANO 2022 
 
INGRESOS: 
 

ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 

   

   

   

   

   

   

ESTIMACIÓN TOTAL INGRESOS   

 
GASTOS: 
 

ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 
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ESTIMACIÓN TOTAL DE GASTOS   

 

TOTAL DIFERENZA INGRESOS E GASTOS  

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A TESOUREIRO/A 
 
 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
 
Presidente/ da Asociación………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................. 
 
DECLARO 
 
Que a Asociación……………………………………………………………….non está incursa en ningunha das 
causas que determina o artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda a       de                             de 2022 
 
Asdo.: 
 
 
DECLARACIÓN TRAXECTORIA TEMPORAL DE COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS 
 
**Só para aquelas que acrediten que levan máis de 20 anos de actividade continuada 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
 
Presidente/ da Asociación………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................. 
 
DECLARO 
 
Que a Asociación……………………………………………………………….realiza unha actividade continuada 
dende o ano ………………………..  
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda a       de                             de 2022 
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Asdo.: 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER RECIBIDO OUTRAS AXUDAS 
 
D./Dna …………………………………………................, con DNI nº ……………….. como responsable da 
Asociación ……........………………………………............................................................... con enderezo en 
………………………………………………………………………………. 
 
DECLARA: 
 
Que NON lle foi concedida subvención ou axuda doutra Administración ou Entidade Pública ou Privada para 
o obxecto da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para 
a promoción de actividades culturais  do Concello de Silleda 
 
En Silleda a       de                             de 2022 
 
 
DECLARACIÓN DA NECESIDADE DE CONTAR CUN DIRECTOR/A  
 
**Só para aquelas entidades que precisen dun director/ especializado/a para o seu funcionamento 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
 
Presidente/ da Asociación………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................. 
 
DECLARO 
 
Que a Asociación……………………………………………………………….precisa para o desenvolvemento 
das súas actividades dun director/a especialidado. 
 
O orzamento deste director/á é de: 
 
_____________________euros/mes 
_____________________euros/ano  
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda a       de                             de 2022 
 
Asdo.: 
 
 
CERTIFICADO DOS CARGOS REPRESENTATIVOS 
 
Don/Dona___________________________________con D.N.I nº ________________ 
Secretario/a da Asociación_________________________________________________ 
con domicilio social en____________________________________________________ 
e NIF/CIF nº_________________________ 
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CERTIFICO: 
 
Que segundo obran nas Actas desta Asociación actualmente os cargos representativos son: 
 

PRESIDENTE/A  

VICEPRESIDENTE/A  

SECRETARIO/A  

TESOUREIRO/A  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

 
E para que conste, asino o presente Certificado en Silleda,  a ______de__________, de 2022 
 
O/A SECRETARIO/A 
 
Asdo:Don/Dona______________________________________ 
 
 
CONTA XUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 
D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
CERTIFICO: 
Que a realización da actividade...................................................................................xerou os seguintes 
gastos*: 
 

Nº. Concepto Importe  Data de pago 
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Total de Gastos*(incluír varías páxinas de ser preciso)  

 
Que se adxuntan as facturas ou documentos equivalentes correspondentes con ditos gastos, así como a 
xustificación do seu pagamento. 
 
Que os ingresos xerados pola actividade foron os seguintes: 
 

Concepto  Importe  

  

  

 Total de Ingresos Xerados   

 
Que as Subvencións concedidas por outras Entidades para la realización da actividade subvencionada 
ascenden a un total de ................€, co el seguinte detalle:  
 

Entidade Concedente Importe  

  

  

 Total de Subvencións concedidas por outras Entidades .  

 
Da veracidade dos datos que se conteñen na Memoria que se adxunta.  
O que asino en ……………………., a data……………  
Sinatura. 
 
*O importe dos gastos xustificados debe ser igual ou superior ao importe subvencionado. 
 
MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  
 

ACTIVIDADE : 
 
 Datas de realización ________________________________________________ 
 

 

 
OBXETIVOS : 
 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DOS OBXETIVOS : 
 

 

 
INCIDENCIAS REMARCABLES : 
 

 
DATOS DE LA TRANSFERENCIA (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. Código bancario: 
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Entidade Oficina D C Conta 

                    

 
(*) Non e preciso en caso de subvencións prepagables..  
 
O que asino en ……………………., a data……………  
 
Sinatura. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
 

Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que non se recibiron máis axudas das que constan na conta xustificativa presentada. 
 
Que a asociación non está incursa en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da lei 38/2003, de 
17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada. 
 
En Silleda a       de                             de 2022 
 
Asdo. 
 
Asdo. Manuel Cuiña Fernández 

 

Expediente 2172/2021. Subvencións por Concorrencia Competitiva. CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2022  

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Coa finalidade de apoiar e fomentar a práctica de deporte municipio de Silleda, e tendo en conta o 
papel que os clubs e entidades de carácter deportivo desenvolven ao longo dos últimos anos, esta 
Alcaldía propón a aprobación inicial das bases que rexerán a posterior convocatoria de axudas a 
entidades deportivas do municipio de Silleda para o ano 2022. 
 
Ditas subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, outorgaranse con cargo á partida 341-
48 do orzamento municipal, cunha contía de 35.000 euros. 
 
As bases inclúen dúas posibles modalidades de concorrencia, tendo en conta a situación 
sociosanitaria actual, derivada da incidencia da COVID 19, que en moitos casos coartará as 
posibilidades de celebración de actividades que se viñan desenvolvendo nos últimos anos. Por iso, 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

ademais da subvención ás actividades propiamente ditas, se inclúe a posibilidade de optar ás 
axudas para a financiación de gastos de equipamento e material inventariable. 
 
Unha vez redactadas as bases, nas que especifican os requisitos e condicións da convocatoria 
que aprobará o órgano competente e logo de ver o informe número 08/2022 emitido pola 
Secretaría da Corporación con data 19/01/2022. 
 
Constando no expediente informe de Intervención e documento contable de retención de crédito de 
data 4 de abril do 2022 

 
Logo de ver o acordo do Pleno da Corporación de data 27 de xaneiro de 2022 no que se presta 
aprobación ás “Bases Específicas Reguladoras para o outorgamento de Subvencións a entidades 
deportivas para o ano 2022. 
 
Publicadas as anteditas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 28 do 10/02/2022 e 
non habéndose presentado ningunha reclamación a estas. 
 
Visto o disposto no artigo 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda, a Xunta 
de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de 
xuño de 2019, adopción do seguinte ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de 
concorrencia competitiva en materia de subvencións a entidades deportivas, co texto que figura no 
anexo do presente acordo. 
 
Segundo. Autorizar o gasto por importe de 35.000 euros do vixente orzamento municipal con cargo 
á aplicación orzamentaria 341.48 

 
Terceiro. Rexistrar a información a incluír na BDNS polos medios electrónicos que esta 
proporcione, acompañada do texto da convocatoria, do seu extracto e dos seus datos 
estructurados. 
 
Tras rexistrar a información, a BDNS porá o extracto da convocatoria a disposición do Boletín 
Oficial de la Provincia para a súa publicación. Na publicación do extracto deberá constar o código 
de identificación que haxa asignado a BDNS á convocatoria. 
 
O prazo para presentar as solicitudes será de 1 mes (30 días naturais) contado a partir do día 
seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra, tal e 
como figura nas bases recollidas a continuación. 
 
ANEXO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS DO CONCELLO DE 
SILLEDA ANUALIDADE 2022 
 
As presentes, bases que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas 
que desenvolvan a súa actividade no Concello de Silleda, están suxeitas ó disposto pola Lei 38/2003 de 17 
de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia, e demais normativa vixente. 
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A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións establece un novo marco de actuacións nesta 
materia, que resulta de aplicación ás Entidades Locais. Dispón no seu artigo 3 que as subvencións que 
outorguen as Entidades que integran a Administración Local rexeranse polas prescricións contidas nesta 
Lei, engadíndose no artigo 17.2 que as bases reguladoras das subvencións das Corporacións Locais 
deberanse aprobar no marco das bases de execución do presuposto, a través dunha Ordenanza Xeral de 
Subvencións ou mediante unha Ordenanza específica para as distintas modalidades de subvención. 
 
O Pleno do Concello, con data 27 de xaneiro de 2005, aprobou a Ordenanza Xeral de Subvencións do 
Concello de Silleda, que ten por obxecto establecer as normas de carácter xeral ás que deben axustarse as 
correspondentes convocatorias. 
 
Ó abeiro de tal Ordenanza, as presentes bases regulan, no ámbito territorial do Concello de Silleda, as 
axudas dirixidas a entidades que cumpran os requisitos establecidos nas mesmas, coa finalidade de 
fomentar a actividade das asociacións e entidades deportivas, de contribuír ó fortalecemento do tecido 
social e á promoción da calidade de vida e do benestar dos cidadáns do Concello. 
 
ARTIGO 1. OBXECTO 
 
As presentes bases teñen por obxecto regular o procedemento para a posterior convocatoria e concesión 
de subvencións, en réxime de concorrencia, para o fomento de actividades deportivas no Concello de 
Silleda desenroladas por entidades ou clubs deportivos con sede no Concello, e sempre que teñan interese 
público, comprendendo tanto a realización das citadas actividades, coma os gastos de funcionamento e 
mantemento daquelas entidades ou asociacións con sede no termo municipal que veñen realizando 
actividades que redunden en beneficio do Concello. 
 
Dada a situación socio sanitaria actual, derivada da incidencia da COVID 19, para o exercicio de 2022 
propóñense con carácter excepcional , para as axudas a entidades deportivas dúas modalidades de 
subvención: 
 
-Subvención de actividades: admitindo só gastos ligados directamente a actividade realizada 
 
-Subvención para gastos de equipamento: incluindo a adquisión de material inventariable, material de 
oficina, equipos informáticos, equipamento deportivo...ou aquel que teña relación ca actividade a 
desenvolver polas entidades ou necesario para o desenvolvemento da súa actividade ordinaria. 
 
ARTIGO 2 FINANCIAMENTO 
 
As subvencións para entidades ou clubs deportivos convocaránse con cargo á partida 341-48 do Concello 
de Silleda do exercicio 2022, ata unha contía global máxima do crédito de 35.000 euros. 
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que illadamente ou en concorrencia con 
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados supere o custe da 
actividade a desenvolver polo beneficiario ou o material/equipamento adquirido. Neste suposto, 
modificarase a resolución da concesión. 
 
Non serán obxecto de subvención: 
 
a) Os gastos de mantemento ordinario de auga, luz, gas... 
 
b) As actividades suxeitas a un Convenio de colaboración co concello e as que recibisen outro tipo de 
achega municipal. 
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c) Os gastos derivados da organización de xantares ou degustación, agás no caso de dietas das persoas 
que participan na organización da actividade 
 
d) Facturas de bebidas alcólicas ou outros produtos lesivos para a saúde. 
 
ARTIGO 3. BENEFICIARIOS 
 
Con carácter xeral, terá a consideración de beneficiario de subvencións a persoa xurídica que realice a 
actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a súa 
concesión. 
 
Poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nas presentes bases as/os clubs ou 
entidades deportivas locais de carácter federado, que realicen a súa actividade sen ánimo de lucro e estean 
inscritos no Rexistro Municipal de asociacións, sempre que teñan a súa sede no termo municipal de Silleda 
e realicen a maior parte da súa actividade no mesmo. 
 
Non poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nestas bases as entidades en 
quen concurra algunha das circunstancias sinaladas no artigo 13.2 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
Tampouco poderán concorrer á convocatoria que regulan estas bases aquelas entidades deportivas que 
conten con subvención nominativa do Concello de Silleda no ano en curso. 
 
As Asociacións ou Entidades só poderán concurrir a unha das categorías de subvención convocadas polo 
Concello (Culturais, Participación veciñal ou Deportivas). 
 
ARTIGO 4. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS 
 
Son obrigas dos beneficiarios: 
 
No caso de subvención para actividades: 
 
- Realizar as actividades que fundamentaron a concesión da subvención e acreditar a súa realización. 
 
- Sinalar na publicidade que a actividade conta co financiamento da concellaría correspondente do Concello 
de Silleda. 
 
- Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que realicen. 
 
- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das actividades para 
as que foi concedida a subvención. 
 
- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
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- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
- As restantes establecidas pola normativa reguladora de subvencións 
 
No caso das subvencións para material/equipamento 
 
- Que o material adquirido esté no local social ou sede da entidade, podendo ser requerido polo concello de 
Silleda para facer as comprobacións oportunas sobre o seu destino e uso. 
 
- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das actividades para 
as que foi concedida a subvención. 
 
- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
 
- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
ARTIGO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DA SUBVENCIÓN 
 
Considéranse gastos subvencionables aqueles de natureza corrente inherentes ó funcionamento da 
entidade ou clube beneficiarios, tales como gastos federativos, persoal, desprazamentos, subministros e 
outros de análoga natureza. 
 
O importe da subvención non poderá superar o 100% do custo previsto das actividades programadas, sen 
que en ningún caso, por sí mesma ou en concurrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo 
efectivo da actividade desenrolada. 
 
Se da xustificación presentada polo beneficiario se deduce que o importe subvencionado polo Concello 
supera este porcentaxe, procederase á redución proporcional do importe da subvención. 
 
O período que se terá en conta para a realización da actividade será o correspondente ao 1 de decembro 
de 2021 e o 20 de novembro de 2022, e no caso dos clubs federados, terase en conta a totalidade da 
tempada 2021-2022. 
 
ARTIGO 6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes presentaránse no Rexistro Electrónico do Concello de Silleda, de conformidade co 
establecido na Lei 39/2015, do 01 de outubro, Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, en impreso normalizado de solicitude que estará dispoñible na sede electrónica 
http://silleda.sedeelectronica.gal e na páxina web do Concello www.silleda.gal. 
 
CALQUERA SOLICITUDE PRESENTADA SEGUINDO UN PROCEDEMENTO DISTINTO AO AQUÍ 
DESCRITO SERÁ INADMITIDA. 
 
O procedemento entenderase iniciado de oficio no momento no que polo órgano competente, que neste 
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caso, e de acordo co artigo 21.1, é o Alcalde do Concello e por delegación a Xunta de Goberno Local, se 
aprobe a convocatoria da presente subvención. 
 
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, a contar dende o día seguinte á publicación da 
convocatoria que se aprobe en aplicación destas bases no Boletin Oficial da Provincia (BOP) de 
Pontevedra. 
 
Xunto ca solicitude os interesados deberán de achegar a seguinte documentación seguindo o modelo que 
se facilitará dende o Concello de Silleda, e se incorpora ás presentes bases como anexo: 
 
a) Solicitude, referida no apartado anterior, asinada polo representante legal da persoa xurídica. Na 
instancia especificarase se concorren na modalidade de actividades ou de equipamento. 
 
b) Fotocopia do Código de Identificación Fiscal (CIF). 
 
c) Memoria explicativa das actividades a desenvolver durante o exercicio 2022, ou no seu caso, relación de 
material/equipamento co orzamento de gasto previsto. 
 
d) Orzamento detallado de ingresos e gastos, con expresión do financiamento previsto. 
 
e) Certificado expedido polo Secretario da entidade, co visto e prace do Presidente, no que se faga constar 
as subvencións solicitadas e as que foran concedidas para o financiamento da actividade por calquera 
Administración ou Entidade pública ou privada, quedando obrigados a comunicar tan pronto como lles sexa 
coñecida a concesión en data posterior á solicitude, e en todo caso no momento da xustificación. 
 
f) Fotocopia dos estatutos da entidade ou club, así como fotocopia do acordo que confira a representación 
da entidade á persoa ou persoas que asinan a solicitude, xunto con copia do DNI destes. 
g) Certificación da Federación correspondente do número de deportistas federados pertencentes ó club ou 
entidade, ou no seu defecto copia compulsada das citadas fichas federativas, ademais de certificación de 
que o propio club ou entidade se atopa federado.  
 
h) Certificación bancaria dos datos dunha conta da titularidade da entidade ou club, na que se poida facer 
efectivo o importe da subvención. 
 
i) Declaración responsable de non estar incurso en causa de prohibición para obter la condición de 
beneficiario de subvencións. 
 
j) Declaración responsable de non ser debedor á Facenda estatal ou autonómica, nin á Seguridade Social. 
 
k) Acreditación de non ter débeda algunha coa Tesourería do Concello de Silleda.  
 
ARTIGO 7. ENMENDA DE DEFECTOS 
 
De existir algún defecto na solicitude ou documentos adxuntos, seralle notificado ó interesado para que nun 
prazo de 10 días hábiles emende o defecto ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que 
en caso de non facelo así considerarase desistido na súa petición, de conformidade co disposto no artigo 68 
da Lei 39/2015 do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 
ARTIGO 8. INSTRUCIÓN 
 
1.-A instrución do procedemento corresponderalle á Alcalde ou ó Concelleiro/a en quen delegue, realizando 
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de oficio cantas actuacións estime precisas para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos 
en virtude dos cales debe formularse proposta de resolución. 
 
Realizada a instrución, elevarase o expediente á Comisión de Valoración a efectos de que emita informe 
sobre a avaliación das solicitudes presentadas, segundo esixe o artigo 22.1 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
O instrutor, á vista deste informe, formulará proposta de resolución provisional, que será notificada ós 
interesados e exposta ó público no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un prazo de dez días 
ós interesados para formular alegacións. 
 
Á vista das alegacións presentadas, no seu caso, o instrutor formulará proposta de resolución definitiva, que 
deberá expresar o solicitante ou relación de solicitantes para os que se propón a concesión de subvención, 
a súa contía, con motivación relativa á avaliación dos solicitudes e ós criterios seguidos para realizala. 
 
2.-A Comisión de Valoración, estará integrado polos seguintes membros, con voz e voto: 
 
    Presidente: Concelleiro/a de Deportes 
    Vogal: Técnico municipal 
   Vogal: Funcionario ou traballador municipal experimentado na tramitación e xestión de expedientes 
administrativos, actuando como Secretario.  
 
ARTIGO 9. RESOLUCIÓN 
 
A proposta de resolución definitiva será remitida á Intervención para o seu informe. 
 
O expediente completo, co informe de Intervención, pasarase á Xunta de Goberno Local, que resolverá o 
expediente de concesión de subvencións. 
 
A resolución deberá conter os seguintes extremos: 
 
- Relación de solicitantes que resulten beneficiarios, coa motivación correspondente, e o importe asinado. 
 
- Desestimación do resto das solicitudes, coa motivación correspondente. 
 
A resolución definitiva publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na BDNS 
entendéndose que os interesados aceptan a subvención en caso de non manifestar nada en contra no 
prazo de dez días. 
 
O prazo máximo para resolver será de seis meses desde a publicación da convocatoria. O vencemento 
deste prazo sen terse notificado resolución lexítima ós interesados para entender desestimada a súa 
pretensión por silencio administrativo. 
 
ARTIGO 10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
A concesión de subvencións na modalidade de actividades e a súa contía determinadas en función dos 
seguintes criterios: 
 

  PUNTOS 

 

Fomento do deporte base e das escolas deportivas (Prebenxamíns, benxamíns,  0-25 
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alevíns, cadetes, infantís e xuvenís) 

Mantemento das instalacións deportivas onde practican a actividade o club ou 
entidade 

 0-20 

   

Número de participantes directos ou indirectos das actividades  0-10 

Número de actividades realizadas durante o exercicio  0-10 

Interese xeral da actividade a realizar  0-10 

Número de deportistas federados, afiliados o club ou  0-10 

Colaboración con actividades do Concello  0-10 

Fomento do deporte feminino  0-5 

 
No caso da modalidade de subvencións para material e equipamento: 
 

alevíns, cadetes, infantís e xuvenís)  0-25 

Mantemento das instalacións deportivas onde practican a actividade o club ou 
entidade 

 0-20 

   

Material necesario para que o club ou entidade deportiva desenvolva a súa labor 
diaria 

 0-10 

Relación entre o material proposto e a natureza das actividades que realicen os 
clubes ou entidades deportivas solicitantes 

 0-5 

Material que repercuta na mellora das instalacións e o seu funcionamento  0-5 

Interese xeral da actividade a realizar  0-10 

Número de deportistas federados, afiliados o club ou  0-10 

Colaboración con actividades do Concello  0-10 

Fomento do deporte feminino  0-5 

 
Pola natureza das subvencións reguladas nestas bases, na resolución de concesión procederase ao 
prorrateo do importe máximo do crédito destinado a estas subvencións entre os distintos clubs ou entidades 
deportivas que resulten beneficiarios da subvención, en función da puntuación acadada na aplicación dos 
procedentes criterios. 
 
ARTIGO 11. ANTICIPOS. 
 
Poderá solicitarse un anticipo a conta de ata o 50% do importe da subvención concedida, cando por 
circunstancias debidamente xustificadas se acredite a súa necesidade, e previa xustificación. 
 
ARTIGO 12. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO 
 
Os beneficiarios deberán xustificar a aplicación da subvención como data límiteantes do 30 de novembro de 
2022, salvo que se solicitase antes do remate do antedito prazo e fose concedida prórroga, debendo no seu 
caso, motivarse a concesión da mesma. 
 
A xustificación deberá incluír a seguinte documentación: 
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1º Conta xustificativa simplificada. 
 
- Memoria. 
 
- Relación clasificada de gastos. 
 
- Detalle doutros ingresos ou subvencións. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
A continuación se detalla o contido dos distintos documentos. 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos na 
concesión da subvención documentarase a través da rendición da conta xustificativa simplificada, que 
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se deben incluír, baixo a responsabilidade do 
declarante, os xustificantes do gasto ou calquera outro documento con validez xurídica que permita 
acreditar o cumprimento do obxectivo da subvención. 
 
De conformidade co artigo 75 do DECRETO 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia esta se presentará co seguinte contido: 
 
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, así como acreditar, de ser o 
caso, o disposto no artigo 29.3º da Lei de subvencións de Galicia. 
 
b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do 
documento, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento. No caso de que a subvención se 
outorgue de acordo cun orzamento estimado, indicaranse as desviacións producidas. 
 
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación 
do importe e a súa procedencia. 
 
d) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos 
xuros derivados destes.         
 
O modelo a utilizar será o recollido no Anexo das presentas bases. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
1.- Os gastos en bens e servizos se acreditarán mediante facturas regulamentarias (con todos os requisitos 
esixidos polo R.D. 1496/2003) ou documentos do valor probatorio equivalente no tráfico mercantil. Poderán 
presentarse orixinais ou fotocopias compulsadas.. 
 
A presentación de copias compulsadas seguirá o seguinte procedemento: 
 
1º. A factura orixinal será compulsada no Concello de Silleda. 
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2º. No momento da compulsa o funcionario encargado da mesma realizará a correspondente dilixencia, que 
constará en ambos documentos (na factura orixinal e na copia) 
 
3º. Poderase incluír na dilixencia un importe inferior ao total da factura, co obxecto de que parte da mesma 
xustifique esta subvención e o importe restante se use para xustificar outras subvencións. 
 
As facturas deberán emitirse a nome da asociación e cumprir os requisitos establecidos no Real Decreto 
1.496/2003 polo que se regulan as obrigacións de facturación. 
 
2º Os gastos de persoal se acreditarán mediante nóminas e os correspondentes TC-1 e TC-2 acreditativos 
de cotización á seguridade social. 
 
A xustificación da subvención incluirá en todo caso a acreditación do pago correspondente. Non se 
admitirán pagos en efectivo por importe superior a 1.000 euros. 
 
Só se admitirán xustificantes relativos a gastos necesarios para a realización da actividade subvencionada, 
consonte o expresado na memoria descritiva e no orzamento presentados xunto coa solicitude. 
 
En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos: 
 
- Facturas onde non consten claramente os conceptos obxecto da subvención. 
 
- Facturas que conteñan conceptos non subvencionables (aínda que dentro das mesmas consten conceptos 
subvencionables). 
 
- Facturas que non veñan presentadas en tempo e forma. 
 
- As cantidades satisfeitas ao Concello por calquera concepto. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
-Declaración responsable de non ter recibido outras axudas 
 
-Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Cando o importe concedido supere os 3.000 euros 
deberán aportarse tamén os certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estatal e autonómica) 
e coa seguridade social. 
 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días 
para a súa corrección. 
 
O importe da subvención reducirase proporcionalmente aos gastos non xustificados correctamente. 
 
O pago da subvención efectuarase mediante ingreso na conta sinalada pola entidade. 
 
ARTIGO 13. REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS 
 
Procederá o reintegro do total ou parte das cantidades percibidas desde o momento do pago da 
subvención, nos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións. 
 
ARTIGO 14. RÉXIMEN SANCIONADOR 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

 
Os beneficiarios das subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador 
establecido nos capítulos I e II do título IV da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e no artigo 40 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas 
Locais, e demais normas concordantes. 
 
ARTIGO 15. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
 
Información relativa o tratamento e Protección de Datos desta entidade: En cumprimento da Lei Orgánica 
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e 
da normativa de Protección de Datos tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo a protección das persoas físicas 
no tratamento de datos persoais e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que os 
datos recabados, e que Vd. nos facilite e achege a esta solicitude, serán incorporados a un Rexistro de 
Actividades de Tratamento de Xestión de Servizos do Concello de Silleda. 
 
Lexitimación para o tratamento dos datos: As bases legais para o tratamento dos seus datos serán as 
contempladas no art. 6 da LOPDGDD, e estarán fundamentadas no consentimento que vostede concede ou 
no do seu representado ca cumprimentación da solicitude como solicitante da subvención ou axuda na que 
está interesado, podendo tamén selo o cumprimento dunha obrigación legal aplicable a este responsable ou 
a de protexer os intereses vitais do interesado ou de outra persoa física. 
 
Cesión de datos: A solicitude, así como os documentos achegados, poderán ser cedidos ou consultados 
ante aquelas Administracións Pública ou ante outros Organismos competentes en materia de subvencións e 
axudas solicitadas, e polo qué, 
 
Vostede AUTORIZA e está sendo informado, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter 
persoal, á comprobación telemática por parte deste responsable con outras Administracións Públicas dos 
datos declarados e demais circunstancias relativas o cumprimento dos requisitos requeridos. 
 
Pode consultar políticas de privacidade ou exercio dos dereitos en 
https://silleda.sedelectronica.gal/privacy.1, en canto a obter confirmación de si estamos tratando os seus 
datos persoais, o dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a 
opoñerse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, así como no caso de considerar que os seús 
dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, 
para tramitar os seús dereitos poderá exercelos presentando escrito no Rexistro Xeral deste Concello en 
Rúa do Trasdeza, 55 Silleda (36540) Pontevedra ou por vía mail a:  info@silleda.gal ditas solicitudes 
deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e 
achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique e/ou do seu representado. 
 
Silleda, na data da sinatura electrónica 
 
O Alcalde-Presidente 
Manuel Cuiña Fernández 
 
ANEXOS 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2022 
1. DATOS DO SOLICITANTE 

Nome da Entidade / 
Clube  

 
 

CIF  
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Nome do 
representante 

 NIF  
 

Enderezo  

Localidade  Provincia  CP  

Teléfono fixo  Móbil  Correo-e  

2. SOLICITUDE 
1. Modalidade da Subvención: 
 
·         Actividade 
 
·         Mobiliario/Equipamento 
 
(Marcar cun X”) 
 

3. Orzamento anual da Entidade:   
4. Ámbito da actividade 

 Local 
 Autonómico 
 Estatal 

5. Número de socios: 
6. Edición ou antigüidade da actividade: 
7. Número de posibles beneficiarios da actividade: 
8. Outras axudas solicitadas para a mesma finalidade: 
3. Documentación que se achega. 

  Memoria das actividades que se pretenden realizar, incluíndo as datas previstas 
para a súa realización 
 
- Orzamento de gastos e ingresos das actividades para as que se solicita 
subvención 
 
- Fotocopia dos estatutos do clube e DNI dos representantes 
 
- Certificado da federación correspondente do número de deportistas federados 
que pertencen ao clube/entidade 
 
- Copia do CIF da asociación 
 
- Declaración da obtención doutras axudas ou subvencións para a mesma 
actividade 
 
- Certificado no que se faga constar as subvencións solicitadas e as que foran 
concedidas para o financiamento da actividade por calquera Administración ou 
entidade pública ou privada 
 
- Certificado dos datos bancarios da entidade 
 
- Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que 
determina o artg.13.2 da Lei 38/2003 de 17 de Novembro, Xeral de Subvencións 
 
- Acreditación de non ter débeda algunha coa Tesourería do Concello de Silleda 
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En Silleda, a ______de__________de 2022 
 
 
 
CONCELLEIRA DE DEPORTES DO CONCELLO DE SILLEDA 

 
 
RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS OU AXUDAS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS 
 
D./Dna …………………………………………................, con DNI nº ………………............ como responsable 
do club/entidade ……........................................................................ con enderezo 
en……………………………………………………………………………….  
 
DECLARA: 
 
Que segundo o disposto nas “Bases reguladoras da convocatoria para o outorgamento de subvencións para 
entidades deportivas do Concello de Silleda”, a este clube foille concedida a/as seguinte/s subvención/s 
 

Institución/Entidade Obxecto Cantidade 

   

   

   

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
Asdo.: 
 

PROGRAMA OU MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA O ANO/TEMPADA 2021-2022 
 
* Cubrir unha folla por cada actividade 
 

Descrición da actividade: 
 
 
Data prevista: 
 
Lugar de celebración previsto: 
 
Colaboradores previstos: 
 

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A REPRESENTANTE LEGAL 

 
Asdo.: Don/Dona___________________________ 
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RESUMO DO MOBILIARIO/EQUIPAMENTO PROPOSTO POLA ENTIDADE  

Descrición da mobiliario e fins para os que se vai empregar: 
 
Orzamento previsto: 
 

 
Silleda________de_______________de 2022 
O/A REPRESENTANTE LEGAL 

 
Asdo.: Don/Dona____________________________ 

 
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS PARA O ANO/TEMPADA 2021- 2022 

 
INGRESOS: 
 

ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 

   

   

   

   

   

   

ESTIMACIÓN TOTAL INGRESOS   

 
GASTOS: 
 

ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 

   

   

   

   

   

   

ESTIMACIÓN TOTAL DE GASTOS   

 

TOTAL DIFERENZA INGRESOS E GASTOS  

 
Silleda________de_______________de 2022 
O/A TESOUREIRO/A 
 
Asdo.: Don/Dona____________________________ 
 
DECLARACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
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Presidente/a do club deportivo…………………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................................. 
 

DECLARO 
 
Que o Clube……………………………………………………………….atópase ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións e non incurso en causa de prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda a de de 2022 
 
Asdo.: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER RECIBIDO OUTRAS AXUDAS 
 
D./Dna …………………………………………................, con DNI nº ……………….. como responsable do 
clube/entidade ……........................................................................ con enderezo 
en……………………………………………………………………………….  
 
DECLARA: 
 
Que NON lle foi concedida subvención ou axuda doutra Administración ou Entidade Pública ou Privada para 
o obxecto da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para 
a promoción de actividades deportivas do Concello de Silleda 
 
Silleda, de de 2022 
 
 

CERTIFICADO DOS CARGOS REPRESENTATIVOS 
 
Don/Dona___________________________________con D.N.I nº ________________ 
Secretario/a da Asociación_________________________________________________ 
con domicilio social en____________________________________________________ 
e NIF/CIF nº_________________________ 
 
CERTIFICO: 
 
Que segundo obran nas Actas desta Asociación actualmente os cargos representativos son: 
 

PRESIDENTE/A  

VICEPRESIDENTE/A  

SECRETARIO/A  

TESOUREIRO/A  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  
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VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

 
E para que conste, asino o presente Certificado en Silleda, a ______de__________, de 2022 
 
O/A SECRETARIO/A 
 
Asdo:Don/Dona______________________________________ 
 
 

CONTA XUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 
D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
CERTIFICO: 
Que a realización da actividade...................................................................................xerou os seguintes 
gastos*: 
 

Nº. Concepto Importe  Data de pago 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Gastos*(incluír varías páxinas de ser preciso)  

 
Que se adxuntan as facturas ou documentos equivalentes correspondentes con ditos gastos, así como a 
xustificación do seu pagamento. 
 
Que os ingresos xerados pola actividade foron os seguintes: 
 

Concepto  Importe  

  

  

 Total de Ingresos Xerados   
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Que as Subvencións concedidas por outras Entidades para la realización da actividade subvencionada 
ascenden a un total de ................€, co el seguinte detalle:  
 

Entidade Concedente Importe  

  

  

 Total de Subvencións concedidas por outras Entidades .  

 
Da veracidade dos datos que se conteñen na Memoria que se adxunta.  
O que asino en ……………………., a data……………  
Sinatura. 
 
*O importe dos gastos xustificados debe ser igual ou superior ao importe subvencionado. 
 
MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  
 

 
ACTIVIDADE : 
 
 Datas de realización ________________________________________________ 
 

 

 
OBXETIVOS : 
 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DOS OBXETIVOS : 
 

 

 
INCIDENCIAS REMARCABLES : 
 

 
DATOS DE LA TRANSFERENCIA (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. Código bancario: 
 

Entidade Oficina D C Conta 

                    

 
(*) Non e preciso en caso de subvencións prepagables..  
 
O que asino en ……………………., a data……………  
 
Sinatura. 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
 

Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que non se recibiron máis axudas das que constan na conta xustificativa presentada. 
 
Que a asociación non está incursa en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da lei 38/2003, de 
17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada. 
 
Silleda________de_______________de 2022 
 
Asdo. 

 

Expediente 2173/2021. Subvencións por Concorrencia Competitiva. CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL E/OU 
VECIÑAL NO CONCELLO DE SILLEDA PARA O ANO 2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Coa finalidade de apoiar ao tecido asociativo no municipio de Silleda, como dinamizador no ámbito 
cultural e social, así como a celebración de distintas actividades de carácter cultural, e tendo en 
conta o papel que os colectivos veciñais e de participación social desenvolven ao longo dos 
últimos anos, sobre todo no ámbito do rural, esta Alcaldía propón a aprobación inicial das bases 
que rexerán a posterior convocatoria de axudas a entidades de participación social e/ou veciñal do 
municipio de Silleda para o ano 2022. 
 
Ditas subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, outorgaranse con cargo á partida 
334.48 do orzamento municipal de 2021, cunha contía de 8.100 do vixente orzamento municipal 
con cargo á aplicación orzamentaria 334.48. En aplicacióndo artigo 58 do RD 887/2006, de 21 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeralde Subvencións, establécese unha contía 
adicional máxima de 3.000 euros, cuxa aplicación á concesión destas subvencións non requirirá 
dunha nova convocatoria. 
 
As bases inclúen dúas posibles modalidades de concorrencia, tendo en conta que se continúa a 
situación sociosanitaria derivada da incidencia da COVID 19, que en moitos casos coartará as 
posibilidades de celebración de actividades que se viñan desenvolvendo nos últimos anos. Por iso, 
ademais da subvención ás actividades propiamente ditas, se inclúe a posibilidade de optar ás 
axudas para a financiación de gastos de equipamento e material inventariable. 
 
Unha vez redactadas as bases, nas que especifican os requisitos e condicións da convocatoria 
que aprobará o órgano competente e logo de ver o informe número 09/2022 emitido pola 
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Secretaría da Corporación con data 19/01/2022. 
 
Constando no expediente informe de Intervención e documento contable de retención de crédito de 
data 4 de abril do 2022 

 
Logo de ver o acordo do Pleno da Corporación de data 27 de xaneiro de 2022, no que se presta 
aprobación ás Bases Reguladoras da Convocatoria de Subvencións para a realización de 
actividades de promoción e participación social e/ou veciñal no Concello de Silleda para a 
anualidade 2022 

 
Publicadas as anteditas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 28 do 10/02/2022 e 
non habéndose presentado ningunha reclamación a estas. 
 
Visto o disposto no artigo 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda, a Xunta 
de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de 
xuño de 2019, ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobala convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de 
concorrencia competitiva en materia de realización de actividades de promoción e participación 
social e/ou veciñal no Concello de Silleda para a anualidade 2022 

 
Segundo.- Autorizar o gasto por importe de 8.100 € do vixente orzamento municipal con cargo á 
aplicación orzamentaria 334.48 

 
Terceiro.- Rexistrar a información a incluír na BDNS polos medios electrónicos que esta 
proporcione, acompañada do texto da convocatoria, do seu extracto e dos seus datos 
estruturados. 
 
Tras rexistrar a información, a BDNS porá o extracto da convocatoria a disposición do Boletín 
Oficial de la Provincia para a súa publicación. Na publicación do extracto deberá constar o código 
de identificación que haxa asignado a BDNS á convocatoria. 
 
O prazo para presentar as solicitudes será de 1 mes (30 días naturais) contado a partir do día 
seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra, tal e 
como figura nas bases recollidas a continuación. 
 
ANEXO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN DA PARTICIPACIÓN SOCIAL E/OU VECIÑAL, NO CONCELLO DE SILLEDA PARA A 
ANUALIDADE DE 2022 
 
As presentes, bases que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións veciñais 
que desenvolvan a súa actividade no Concello de Silleda, están suxeitas ó disposto pola Lei 38/2003 de 17 
de novembro, Xeral de Subvencións, Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia, e demais normativa vixente. 
 
A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións establece o marco de actuacións nesta materia, 
que resulta de aplicación ás Entidades Locais. Dispón no seu artigo 3 que as subvencións que outorguen as 
Entidades que integran a Administración Local rexeranse polas prescricións contidas nesta Lei, 
engadíndose no artigo 17.2 que as bases reguladoras das subvencións das Corporacións Locais deberanse 
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aprobar no marco das bases de execución do presuposto, a través dunha Ordenanza Xeral de Subvencións 
ou mediante unha Ordenanza específica para as distintas modalidades de subvención. 
 
O Pleno do Concello, con data 27 de xaneiro de 2005, aprobou a Ordenanza Xeral de Subvencións do 
Concello de Silleda, que ten por obxecto establecer as normas de carácter xeral ás que deben axustarse as 
correspondentes convocatorias. 
 
Ó abeiro de tal Ordenanza, as presentes bases regulan, no ámbito territorial do Concello de Silleda, as 
axudas dirixidas a entidades que cumpran os requisitos establecidos nas mesmas, coa finalidade de 
fomentar a actividade das asociacións e entidades culturais, de contribuír ó fortalecemento do tecido social 
e á promoción da calidade de vida e do benestar dos cidadáns do Concello. 
 
ARTIGO 1. OBXECTO 
 
As presentes bases teñen por obxecto regular o procedemento para a convocatoria e concesión de 
subvencións, en réxime de concorrencia, para a Realización de actividades de promoción da participación 
social e/ou veciñal. 
 
Poderán optar a estas subvencións todas as asociacións inscritas no Rexistro Municipal que presten 
servizos ou organicen actividades sen fin de lucro. 
 
Vista a situación socio sanitaria actual, derivada da incidencia da COVID 19 e que en moitos casos a 
celebración das actividades propostas polas entidades ou colectivos non se poderán celebrar ou verán 
mermada a súa organización, o que implica así mesmo dificultades para xustificar as actividades propostas, 
para o exercicio de 2022, con carácter excepcional, propóñense para as entidades de carácter veciñal ou de 
participación social dúas modalidades de subvención 
 
a.       Subvención á actividades. Admitindo só gastos ligados directamente á actividade 
 
b.      Subvención para gastos de equipamento, incluindo a adquisición de material inventariable, material de 
oficina, mobiliario…. Ou aquel que teña relación coa actividade a desenvolver polas asociacións ou 
necesario para o desenvolvemento da súa actividade ordinaria. 
 
Non serán obxecto de subvención: 
 
a.       Os gastos de mantemento ordinario de auga, luz e gas. 
 
b.      As actividades suxeitas a un Convenio de Colaboración co Concello, e as que recibisen calquera outro 
tipo de achega municipal. 
 
c.       Os gastos que non estean directamente vinculados ás actividades realizadas ou que carezan da 
natureza propia desa actividade. 
 
d.      Os gastos derivados da organización de xantares ou degustacións, agás no caso de subvencións a 
festas gastronómicas, demostracións gastronómicas, ou gastos relacionados cas dietas das persoas que 
participen na organización do evento. 
 
e.       Facturas de bebidas alcohólicas ou outros produtos lesivos para a saúde. 
 
ARTIGO 2 FINANCIAMENTO 
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A contía destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 5.100 euros do vixente 
orzamento municipal con cargo á aplicación orzamentaria 334.48. En aplicacióndo artigo 58 do RD 
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeralde Subvencións, establécese 
unha contía adicional máxima de 3.000 euros, cuxa aplicación á concesión destas subvencións non requirirá 
dunha nova convocatoria. Este crédito, por depender dun incremento do importe do crédito orzamentario 
dispoñible na aplicación orzamentaria 334.48 queda condicionada á declaración da dispoñibilidade do 
mesmo antes de proceder á concesión das axudas por este importe adicional. 
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que illadamente ou en concorrencia con 
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados supere o custe da 
actividade a desenvolver polo beneficiario. Neste suposto, modificarase a resolución da concesión. 
 
ARTIGO 3. BENEFICIARIOS 
 
Con carácter xeral, terá a consideración de beneficiario de subvencións a persoa física ou xurídica que 
realice a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a súa 
concesión. 
 
Poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nas presentes bases as asociacións 
culturais que cumpran as seguintes condicións: 
 
- Estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións. 
 
- Carecer de fins de lucro para o desenvolvemento das actividades obxecto desta subvencións. 
 
- Desenvolver as súas actividades no Termo Municipal de Silleda ou ter a sede no mesmo. De ser 
actividades a desenrolar fóra deste, deberá de tratarse de actividades que suplan ou complementen as 
atribuídas ao Concello de Silleda. 
 
Non poderán obter a condición de beneficiario das subvencións reguladas nestas bases as entidades en 
quen concurra algunha das circunstancias sinaladas no artigo 13.2 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
Tampouco poderán concorrer na convocatoria regulada por estas bases aquelas entidades culturais que 
conten con subvención nominativa no ano en curso. 
 
As Asociacións ou Entidades só poderán concurrir a unha das categorías de subvención convocadas polo 
Concello (Culturais, participación veciñal ou Deportivas). 
 
ARTIGO 4. OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS 
 
Son obrigas dos beneficiarios: 
 
No caso de subvención para actividades: 
 
- Realizar as actividades que fundamentaron a concesión da subvención e acreditar a súa realización. 
 
- Sinalar na publicidade que a actividade conta co financiamento da concellaría correspondente do Concello 
de Silleda. 
 
- Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que realicen. 
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- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das actividades para 
as que foi concedida a subvención. 
 
- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
 
- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
- As restantes establecidas pola normativa reguladora de subvencións. 
 
No caso das subvencións para equipamento: 
 
-Que o material adquirido estea no local social ou sede da entidade, podendo ser requeridos polo Concello 
de Silleda para realizar as comprobacións oportunas sobre o seu destino e uso. 
 
-Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a lexislación 
vixente. 
 
-Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente prohibida 
calquera alteración de destino non autorizada polo Concello. 
 
-O sometemento ás actuacións de comprobación do Concello da efectiva realización das actividades para 
as que foi concedida a subvención. 
 
-Facilitar canta información sexa requerida polo Concello ou polo Tribunal de contas. 
 
-Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello. 
 
ARTIGO 5. GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DA SUBVENCIÓN 
 
Considéranse gastos subvencionables aqueles de natureza corrente inherentes ó funcionamento da 
entidade ou clube beneficiarios, tales como gastos federativos, persoal, desprazamentos, subministros e 
outros de análoga natureza. 
 
No caso de equipamento consideraránse gastos subvencionables aqueles relativos á adquisición de 
material inventariable, material de oficina, informático, mobiliario, vestiario.... ou aquel que teña relación ca 
natureza da actividade a desenvolver polas asociacións ou necesario para o desenvolvemento da súa 
actividade ordinaria. 
 
O importe da subvención non poderá superar o 100% do custo previsto das actividades programadas, sen 
que en ningún caso, por sí mesma ou en concurrencia con outras subvencións ou axudas, supere o custo 
efectivo da actividade desenrolada. 
 
Se da xustificación presentada polo beneficiario se deduce que o importe subvencionado polo Concello 
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supera este porcentaxe, procederase á redución proporcional do importe da subvención. 
 
O período que se terá en conta para a realización da actividade será do 1 de decembro de 2021 ao 20 de 
novembro de 2022. 
 
ARTIGO 6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes presentaránse no rexistro electrónico do Concello de Silleda, de conformidade co establecido 
no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas, en impreso normalizado de solicitude que estará dispoñible na sede electrónica 
https://silleda.sedelectronica.gal e na páxina web do concello, www.silleda.gal. 
 
CALQUERA SOLICITUDE PRESENTADA SEGUINDO UN PROCEDEMENTO DISTINTO AO AQUÍ 
DESCRITO SERÁ INADMITIDA. 
 
O procedemento entenderase iniciado de oficio no momento no que polo órgano competente, que neste 
caso, e de acordo co artigo 21.1, é o Alcalde do Concello, e por delegación a Xunta de Goberno Local, se 
aprobe a convocatoria da presente subvención. 
 
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, a contar dende o día seguinte á publicación da 
convocatoria que se aprobe en aplicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de 
Pontevedra. 
 
Xunto ca solicitude os interesados deberán achegar a seguinte documentación seguindo o modelo que se 
facilitará dende o Concello de Silleda, e se incorpora ás presentes bases como anexo: 
 
A.    Instancia individualizada cada modalidade de actividade, asinada polo presidente/a da entidade, 
asociación ou por quen teña conferida a delegación debendo acreditar debidamente tal circunstancia na que 
conste a finalidade e contía da subvención que se solicita. Na instancia indicarase se concorren na 
modalidade de actividades ou equipamento. 
 
B.     Programa ou memoria detallada das actividades que se pretenden realizar, incluíndo as datas 
previstas para a súa realización. No caso do equipamento detallarse o material que se prevé adquirir, 
características, orzamento, usos aos que se destinará e ubicación na que estará. 
 
C.     Orzamento detallado dos gastos ocasionados polas actividades para as que se solicita a subvención e 
dos ingresos previstos para o seu financiamento 
 
D.    Certificación dos cargos representativos e domicilio social, con expresión do CIF ou NIF, segundo 
modelo . 
 
E.     Copia do CIF da Entidade. 
 
F.      Comunicación de se lles foi concedida outra/s subvención/s para a mesma actividade procedente de 
calquera administración ou ente público ou privado, obrigándose a comunicar aquelas concedidas con data 
posterior á presentación da solicitude de ser o caso 
 
G.    Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da 
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
H.    Certificación dos datos bancarios da entidade solicitante. 
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I.       De ser o caso, documento probatorio de que a asociación ten unha traxectoria de 20 anos ou máis. 
 
ARTIGO 7. ENMENDA DE DEFECTOS 
 
De existir algún defecto na solicitude ou documentos adxuntos, seralle notificado ó interesado para que nun 
prazo de 10 días hábiles emende o defecto ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que 
en caso de non facelo así considerarase desistido na súa petición, de conformidade co disposto no artigo 68 
da Lei 39/2015, de 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 
 
ARTIGO 8. INSTRUCIÓN 
 
A instrución do procedemento corresponderalle á Alcalde ou ó Concelleiro en quen delegue, realizando de 
oficio cantas actuacións estime precisas para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en 
virtude dos cales debe formularse proposta de resolución. 
 
Realizada a instrución, elevarase o expediente á Comisión de Valoración a efectos de que emita informe 
sobre a avaliación das solicitudes presentadas, segundo esixe o artigo 22.1 da Lei Xeral de Subvencións. 
 
O instrutor, á vista deste informe, formulará proposta de resolución provisional, que será notificada ós 
interesados e exposta ó público no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un prazo de dez días 
ós interesados para formular alegacións. 
 
Á vista das alegacións presentadas, no seu caso, o instrutor formulará proposta de resolución definitiva, que 
deberá expresar o solicitante ou relación de solicitantes para os que se propón a concesión de subvención, 
a súa contía, con motivación relativa á avaliación dos solicitudes e ós criterios seguidos para realizala. 
 
2.-A Comisión de Valoración, estará integrado polos seguintes membros, con voz e voto: 
 
- Presidenta: Concelleira de Cultura. 
 
- Vogal 1: Funcionario/a ou traballador/a municipal experimentado na tramitación e xestión de expedientes 
administrativos, o cal realizará as funcións de Secretario. 
 
-Vogal 2: Técnico/a de cultura ou animador/a sociocultural. 
 
ARTIGO 9. RESOLUCIÓN 
 
A proposta de resolución definitiva será remitida á Intervención para o seu informe. 
 
O expediente completo, co informe de Intervención, pasarase á Xunta de Goberno Local, que resolverá o 
expediente de concesión de subvencións. 
 
A resolución deberá conter os seguintes extremos: 
 
- Relación de solicitantes que resulten beneficiarios, coa motivación correspondente, e o importe asinado. 
 
- Desestimación do resto das solicitudes, coa motivación correspondente. 
 
A resolución definitiva publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na BDNS 
entendéndose que os interesados aceptan a subvención en caso de non manifestar nada en contra no 
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prazo de dez días. 
 
O prazo máximo para resolver será de seis meses desde a publicación da convocatoria. O vencemento 
deste prazo sen terse notificado resolución lexítima ós interesados para entender desestimada a súa 
pretensión por silencio administrativo. 
 
ARTIGO 10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
A comisión de subvencións procederá á proposta das axudas e subvencións, logo dos informes que 
consideren precisos, e segundo os criterios que de seguido se sinalan: 
 
a.       Criterios en base á valoración xeral da asociación (segundo a súa natureza): 
 
a.1. Número de persoas socias _ ata 10 puntos. 
 
a.2. Continuidade da traxectoria dende a súa creación_ ata 10 puntos. 
 
b.      Criterios en base á valoración da actividade: 
 
b.1. Interese social/cidadá das actividades (número de participantes, repercusión social…)_ Ata 5 puntos. 
 
b.2. Número de actividades realizadas ao longo do ano_ Ata 10 puntos. 
 
c.       Criterios en base á valoración da promoción da participación social: 
 
c.1. Fomento da participación do colectivo infantil_ Ata 5 puntos. 
 
c.2. Fomento da participación da poboación en xeral_ Ata 5 puntos. 
 
c.3. Fomento da igualdade_Ata 5 puntos 
 
c.4. Fomento de actividades sostibles e relacionadas ca protección do Medio Ambiente ou a recuperación 
de tradicións_Ata 5 puntos 
 
No caso de que unha vez aplicados os anteriores criterios non se esgote a totalidade do crédito 
orzamentario, terase en especial consideración aqueles colectivos cunha traxectoria temporal demostrable 
de 20 anos ou máis. Deste xeito, incrementarase a subvención por cada tramo de 20 anos de actividade 
continuada en 100 euros, ata un máximo de 200 euros. 
 
No caso das subvencións para a adquisición de material: 
 
-Material necesario para que o colectivo desenvolva a súa labor cotiá_ ata 10 puntos 
 
-Relación entre o material proposto e a natureza das actividades que realice cada asociación_ ata 5 puntos. 
 
-Material que repercuta na mellora das instalacións e o seu funcionamento_ata 5 puntos. 
 
Número de persoas socias _ ata 10 puntos. 
 
Continuidade da traxectoria dende a súa creación_ ata 10 puntos. 
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Interese social/cidadá das actividades que realiza o colectivo _ Ata 5 puntos. 
 
Número de actividades realizadas ao longo do ano_ Ata 10 puntos. 
 
Pola natureza das subvencións reguladas nestas bases, na resolución de concesión procederase ao 
prorrateo do importe máximo do crédito destinado a estas subvencións entre os distintos clubs ou entidades 
que resulten beneficiarios da subvención, en función da puntuación acadada na aplicación dos procedentes 
criterios. 
 
ARTIGO 11. ANTICIPOS. 
 
Poderá solicitarse un anticipo a conta de ata o 50% do importe da subvención concedida, cando por 
circunstancias debidamente xustificadas se acredite a súa necesidade, e previa xustificación. 
 
ARTIGO 12. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO 
 
Os beneficiarios deberán xustificar a aplicación da subvención como data límite antes do 30 de novembro 
de 2022, salvo que se solicitase antes do remate do antedito prazo e fose concedida prórroga, debendo no 
seu caso, motivarse a concesión da mesma. 
 
A xustificación deberá incluír a seguinte documentación: 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
- Memoria. 
 
- Relación clasificada de gastos. 
 
- Detalle doutros ingresos ou subvencións. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
A continuación se detalla o contido dos distintos documentos. 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos na 
concesión da subvención documentarase a través da rendición da conta xustificativa simplificada, que 
constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se deben incluír, baixo a responsabilidade do 
declarante, os xustificantes do gasto ou calquera outro documento con validez xurídica que permita 
acreditar o cumprimento do obxectivo da subvención. 
 
De conformidade co artigo 75 do DECRETO 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia esta se presentará co seguinte contido: 
 
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da 
subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, así como acreditar, de ser o 
caso, o disposto no artigo 29.3º da Lei de subvencións de Galicia. 
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b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor e do 
documento, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento. No caso de que a subvención se 
outorgue de acordo cun orzamento estimado, indicaranse as desviacións producidas. 
 
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación 
do importe e a súa procedencia. 
 
d) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así como dos 
xuros derivados destes.         
 
O modelo a utilizar será o recollido no Anexo das presentas bases. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
1.- Os gastos en bens e servizos se acreditarán mediante facturas regulamentarias (con todos os requisitos 
esixidos polo R.D. 1496/2003) ou documentos do valor probatorio equivalente no tráfico mercantil. Poderán 
presentarse orixinais ou fotocopias compulsadas.. 
 
A presentación de copias compulsadas seguirá o seguinte procedemento: 
 
1º. A factura orixinal será compulsada no Concello de Silleda. 
 
2º. No momento da compulsa o funcionario encargado da mesma realizará a correspondente dilixencia, que 
constará en ambos documentos (na factura orixinal e na copia) 
 
3º. Poderase incluír na dilixencia un importe inferior ao total da factura, co obxecto de que parte da mesma 
xustifique esta subvención e o importe restante se use para xustificar outras subvencións. 
 
As facturas deberán emitirse a nome da asociación e cumprir os requisitos establecidos no Real Decreto 
1.496/2003 polo que se regulan as obrigacións de facturación. 
 
2º Os gastos de persoal se acreditarán mediante nóminas e os correspondentes TC-1 e TC-2 acreditativos 
de cotización á seguridade social. 
 
A xustificación da subvención incluirá en todo caso a acreditación do pago correspondente. Non se 
admitirán pagos en efectivo por importe superior a 1.000 euros. 
 
Só se admitirán xustificantes relativos a gastos necesarios para a realización da actividade subvencionada, 
consonte o expresado na memoria descritiva e no orzamento presentados xunto coa solicitude. 
 
En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos: 
 
- Facturas onde non consten claramente os conceptos obxecto da subvención. 
 
- Facturas que conteñan conceptos non subvencionables (aínda que dentro das mesmas consten conceptos 
subvencionables). 
 
- Facturas que non veñan presentadas en tempo e forma. 
 
- As cantidades satisfeitas ao Concello por calquera concepto. 
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3º Declaracións e certificados. 
 
-Declaración responsable de non ter recibido outras axudas 
 
-Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Cando o importe concedido supere os 3.000 euros 
deberán aportarse tamén os certificados de estar ao corrente coas obrigas tributarias (estatal e autonómica) 
e coa seguridade social. 
 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días 
para a súa corrección. 
 
O importe da subvención reducirase proporcionalmente aos gastos non xustificados correctamente. 
 
O pago da subvención efectuarase mediante ingreso na conta sinalada pola entidade. 
 
ARTIGO 13. REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS 
 
Procederá o reintegro do total ou parte das cantidades percibidas desde o momento do pago da 
subvención, nos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións. 
 
ARTIGO 14. RÉXIMEN SANCIONADOR 
 
Os beneficiarios das subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador 
establecido nos capítulos I e II do título IV da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e no artigo 40 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas 
Locais, e demais normas concordantes. 
 
ARTIGO 15. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Información relativa o tratamento e Protección de Datos desta entidade: En cumprimento da Lei Orgánica 
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e 
da normativa de Protección de Datos tendo en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (RXPD), relativo a protección das persoas físicas 
no tratamento de datos persoais e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que os 
datos recabados, e que Vd. nos facilite e achege a esta solicitude, serán incorporados a un Rexistro de 
Actividades de Tratamento de Xestión de Servizos do Concello de Silleda. 
 
Lexitimación para o tratamento dos datos: As bases legais para o tratamento dos seus datos serán as 
contempladas no art. 6 da LOPDGDD, e estarán fundamentadas no consentimento que vostede concede ou 
no do seu representado ca cumprimentación da solicitude como solicitante da subvención ou axuda na que 
está interesado, podendo tamén selo o cumprimento dunha obrigación legal aplicable a este responsable ou 
a de protexer os intereses vitais do interesado ou de outra persoa física. 
 
Cesión de datos: A solicitude, así como os documentos achegados, poderán ser cedidos ou consultados 
ante aquelas Administracións Pública ou ante outros Organismos competentes en materia de subvencións e 
axudas solicitadas, e polo qué, 
 
Vostede AUTORIZA e está sendo informado, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter 
persoal, á comprobación telemática por parte deste responsable con outras Administracións Públicas dos 
datos declarados e demais circunstancias relativas o cumprimento dos requisitos requeridos. 
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Pode consultar políticas de privacidade ou exercio dos dereitos en 
https://silleda.sedelectronica.gal/privacy.1, en canto a obter confirmación de si estamos tratando os seus 
datos persoais, o dereito de acceso, a rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a 
opoñerse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, así como no caso de considerar que os seús 
dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/, 
para tramitar os seús dereitos poderá exercelos presentando escrito no Rexistro Xeral deste Concello en 
Rúa do Trasdeza, 55 Silleda (36540) Pontevedra ou por vía mail a:  info@silleda.gal ditas solicitudes 
deberán dirixirse a Delegada de Protección Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e 
achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique e/ou do seu representado. 
 
Silleda, na data da sinatura electrónica 
 
O Alcalde-Presidente 
Manuel Cuiña Fernández  
 

ANEXOS 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES VECIÑAIS E DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
ANO 2022 

1. DATOS DO SOLICITANTE 

Nome da 
asociación 

 CIF  

Nome do 
representante 

 NIF  

Enderezo  

Localidade  Provincia  CP  

Teléfono fixo  Móbil  Correo -e  

2. SOLICITUDE 

1. Finalidade da subvención: 
- Actividade  
 
- Equipamento/material: 
 
**Marcar só unha opción cun  X 

 

  
2. Orzamento da actividade: 

a) Custo total en euros _ 
b) Importe da subvención solicitada en euros _ 

3. Orzamento anual da asociación: 

4. Ámbito da actividade 
 Local 
 Autonómico 
 Estatal 

5. Número de socios: 

6. Edición ou antigüidade da actividade: 

7. Número de posibles beneficiarios da actividade: 
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8. Outras axudas solicitadas para a mesma finalidade: 

3. Documentación que se achega. 

- Memoria das actividades que se pretenden realizar, incluíndo as datas previstas 
para a súa realización 
- Orzamento de gastos e ingresos das actividades para as que se solicita que se 
solicita subvención. 
- Certificación dos cargos representativos e domicilio social, con expresión do CIF 
ou NIF. 
- Copia do CIF da asociación 
- Declaración da obtención doutras axudas ou subvencións para a mesma 
actividade 
- Certificado dos datos bancarios da entidade 
- Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que 
determina o artg.13.2 da Lei 38/2003 de 17 de Novembro, Xeral de Subvencións 
- Acreditación da traxectoria temporal (para os que superen os 20 anos de 
existencia continuada) 

 
En Silleda, a _____ de ___________________de 2022 

 
SRA. CONCELLEIRA DE CULTURA. CONCELLO DE SILLEDA 
 

PROGRAMA OU MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA O ANO 2022 
 

Descrición da actividade: 
 
 
Data prevista: 
 
Lugar de celebración previsto: 
 
Colaboradores previstos: 
 

*Cubrir unha folla por cada actividade 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A REPRESENTANTE LEGAL 

Asdo.: Don/Dona____________________________ 
 
ADQUISIÓN DE EQUIPAMENTO/MATERIAL  

 

Descripción do material e usos: 
 
Orzamento previsto:  
 

 
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS PARA O ANO 2022 
 
INGRESOS: 
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ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 

   

   

   

   

   

   

ESTIMACIÓN TOTAL INGRESOS   

 
GASTOS: 
 

ACTIVIDADE CONCEPTO TOTAL EUROS 

   

   

   

   

   

   

ESTIMACIÓN TOTAL DE GASTOS   

 

TOTAL DIFERENZA INGRESOS E GASTOS  

 
Silleda________de_______________de 2022 
 
O/A TESOUREIRO/A 
 

Asdo.: Don/Dona____________________________ 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
 
Presidente/ da Asociación………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................. 
 

DECLARO 
 
Que a Asociación……………………………………………………………….non está incursa en ningunha das 
causas que determina o artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda________de_______________de 2022 
 
Asdo. 
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DECLARACIÓN TRAXECTORIA TEMPORAL DE COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS 
**Só para aquelas que acrediten que levan máis de 20 anos de actividade continuada 
 
D./Dna………………………………………….. con número de DNI.:………………………………,  
 
Presidente/ da Asociación………………………………………………………………………………. 
 
............................................................................................................................................ 

DECLARO 
 
Que a Asociación……………………………………………………………….realiza unha actividade continuada 
dende o ano ………………………..  
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada  
 
En Silleda________de_______________de 2022 
 
Asdo.: 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON TER RECIBIDO OUTRAS AXUDAS 
 
D./Dna …………………………………………................, con DNI nº ………………..como responsable da 
Asociación ……...............................................…………………………………...................... con enderezo 
en………………………………………………………………………………. 
 
DECLARA: 
 
Que NON lle foi concedida subvención ou axuda doutra Administración ou Entidade Pública ou Privada para 
o obxecto da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras da convocatoria de subvencións para 
a promoción de actividades culturais  do Concello de Silleda 
 
Silleda________de_______________de 2022 
 
 
CERTIFICADO DOS CARGOS REPRESENTATIVOS 
 
Don/Dona___________________________________ con D.N.I nº ________________ 
Secretario/a da Asociación_________________________________________________ 
con domicilio social en____________________________________________________ 
e NIF/CIF nº_________________________ 
 
CERTIFICO: 
Que segundo obran nas Actas desta Asociación actualmente os cargos representativos son: 
 

PRESIDENTE/A  

VICEPRESIDENTE/A  

SECRETARIO/A  

TESOUREIRO/A  
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VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

VOGAL  

 
E para que conste, asino o presente Certificado en Silleda, a ______de__________, de 2022 
O/A SECRETARIO/A 
 
Asdo. Don/Dona------------------------------------------------------------------- 
 
CONTA XUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA 
D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
CERTIFICO: 
Que a realización da actividade...................................................................................xerou os seguintes 
gastos*: 
 

Nº. Concepto Importe  Data de pago 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Gastos*(incluír varías páxinas de ser preciso)  

 
Que se adxuntan as facturas ou documentos equivalentes correspondentes con ditos gastos, así como a 
xustificación do seu pagamento. 
 
Que os ingresos xerados pola actividade foron os seguintes: 
 

Concepto  Importe  
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 Total de Ingresos Xerados   

 
Que as Subvencións concedidas por outras Entidades para la realización da actividade subvencionada 
ascenden a un total de ................€, co el seguinte detalle:  
 

Entidade Concedente Importe  

  

  

 Total de Subvencións concedidas por outras Entidades .  

 
Da veracidade dos datos que se conteñen na Memoria que se adxunta.  
O que asino en ……………………., a data……………  
Sinatura. 
 
*O importe dos gastos xustificados debe ser igual ou superior ao importe subvencionado. 
 
MEMORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  
 

 
ACTIVIDADE : 
 
 Datas de realización ________________________________________________ 
 

 

 
OBXETIVOS : 
 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DOS OBXETIVOS : 
 

 

 
INCIDENCIAS REMARCABLES : 
 

 
DATOS DE LA TRANSFERENCIA (*). : ENTIDAD BANCARIA O DE AHORROS. Código bancario: 
 

Entidade Oficina D C Conta 

                    

 
(*) Non e preciso en caso de subvencións prepagables..  
 
O que asino en ……………………., a data……………  
 
Sinatura. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D............................................................................................, con NIF.......................... como representante 
legal de:  
 

Entidade Beneficiaria:                                                                                                                               

C.I.F/ N.I.F:                                                                        

 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que non se recibiron máis axudas das que constan na conta xustificativa presentada. 
 
Que a asociación non está incursa en ningunha das causas que determina o artigo 13.2 da lei 38/2003, de 
17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
E para que así conste, asino a presente declaración xurada. 
 
En Silleda________de_______________de 2022  
 
Asdo. 

 

Expediente 1132/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística. Rehabilitación de 
edificio para vivenda unifamiliar. SOLO RÚSTICO 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

LEXISLACIÓN APLICABLE: 
 
RDL 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e 
Rehabilitación Urbana. 
Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de 
febreiro, do Solo de Galicia. 
Plan Xeral de Ordenación Urbana de Silleda. 
 
ANTECEDENTES: 
 
1º.- Por Roberto José Rivas Martínez, con DNI númeroXXXXXXXXXX, actuando en nome de 

Gestora de Planeamiento del Suelo SL, con CIF número B81871634, presentouse escrito 
o día 11/06/2021, polo que se solicita licenza urbanística para REHABILITACIÓN 
EDIFICIO PARA VIVENDA UNIFAMILIAR sita no Lugar de Sestelos, nº 5, Parroquia de 
San Miguel de Siador, (referencia catastral 36052A056003660000KQ). O escrito de 
solicitude consta asinado coa expresión P.0. 

 
Aporta proxecto básico de rehabilitación de edificio para vivenda unifamiliar elaborado polo 
arquitecto José Luis Pereiro Alonso, colexiado número 103, o día 01/06/2021. Non consta visado. 
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2º.- En data 16/07/2021, (RE 532), preséntase xustificante de pago do ICIO e da taxa por emisión 
de informe urbanístico por importe de 2.367,00 mais 60,00 euros (2.427,00 euros). 
 
3º.- Consta no expediente autorización da Axencia Estatal de Seguridade Area, de data 
24/06/2021, Expte.- O21-0457. 
 
4º.- En data 24/08/2021 o arquitecto municipal Lino M. Doporto Framil, emite informe de emenda 
da solicitude. Este requirimento foi remitido ao interesado o día 25/08/2021 (RS 1071/1072). 
 
- Canto ao artigo 353.2 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a solicitude de licenza conterá 
os seguintes datos e documentos: 
 
a) Datos identificativos da persoa física ou xurídica promotora e, de ser o caso, de quen a 
represente. (art. 353.a do Decreto 143/2016). 
e) Os proxectos de obras irán acompañados do correspondente oficio de dirección destas, no cal 
se identificará o técnico ou técnicos aos cales se lles teñen encomendadas. 
i) Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes autorizacións, concesións ou 
informes sectoriais cando sexan legalmente exixibles. (art. 353.i do Decreto 143/2016). 
 
- Canto ás autorizacións sinaladas no art. 353.i do Decreto 143/2016, deberán aportarse as 
seguintes: 
 
◦ Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Autorización para o pozo de abastecemento 

de auga. 
◦ Augas de Galicia, demarcación Galicia Centro. Autorización para a foxa de saneamento de 

augas residuais. 
 
A documentación a aportar deberá presentarse, no seu caso, asinada por técnico competente e 
VISADA polo colexio profesional correspondente. 
 
5º.- En data 01/09/2021 (RE 3037), o interesado presente escrito no que expón: “Se procede a 
cumplimentar el requerimiento efectuado por el concello relativo a la enmienda de deficiencias en 
la solicitud de licencia de obra solicitada por Gestora dePlaneamiento de Suelo, S.L. se aportan los 
siguientes documentos: - DNI del representante de la promotora, escritura nombramiento 
administrador de gestora de planeamiento de suelo, s.l., oficios de la dirección de obras y la 
instancia presentada por registro electrónico de la Xunta relativa a las autorizaciones de Augas de 
Galicia que se nos solicita y que en cuanto tengamos respuesta se la aportaremos 
inmediatamente”. 
 
6º.- Consta aportadas ao expediente as seguintes autorizacións: 
 
◦ RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE GUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
DEPURADAS POR INFILTRACIÓN EN EL TERRENO (CUENCA DEL RÍO ULLA) PROCEDENTES 
DE UNA VIVIENDA UTILIZADA COMO CENTRO DE APOYO DE UNA FUNDACIÓN ASENTADA 
EL LUGAR DE SESTELO, NÚM. 5 – PARROQUIA DE SIADOR (T.M. SILLEDA) DH.V36.81713. 
◦ Resolucións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xefatura Territorial da Consellería de 
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Cultura, Educación e Universidade, de 28/04/2021. E de 25/03/2022. 
 
7º.- En data 09/02/2021 (RE 104), o interesado presenta documentación técnica para incorporar ao 
proxecto, á que denomina: proxecto de emenda de deficiencias. 
 
8º.- En data 31/03/2021 (RE 321), o interesado presenta a seguinte documentación: compromiso 
de retirada do peche e boletín 4 (Xustificativo de la existencia de la casa en poder de la familia del 
representante de la propiedad desde el año 1640) 
 
9º.- Consta informe do técnico municipal Lino Manuel Doporto Framil, de data 31/03/2021, no que 
se informa favorablemente a concesión da licenza. 
 
10º.- Consta depositado aval para o cumprimento da instalación dos servizos. 
 
11º.- Consta informe da Secretaría da Corporación nº36 de data 05/04/2022. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO: 
 
PRIMEIRO.- OBRAS SUXEITAS A LICENZA URBANÍSTICA 

As obras suxeitas a licenza urbanística, son as establecidas no 142 da Lei 2/2016, de 10 de 
febreiro. 
 
O apartado a) do punto segundo do artigo 142, establece que estarán suxeitos a licenza os actos 
de edificación e uso do solo e do subsolo que, con arranxo á normativa xeral de ordenación da 
edificación, precisen de proxecto de obras de edificación. 
 
O artigo 2 da LOE regula o seu ámbito de aplicación, entendendo que dentro de mesmo atópanse 
“a) Administrativo, sanitario, relixioso, residencial en todas as súas formas, docente e cultural”. 
 
O artigo 2.2, a) da LOE establece, que terán a consideración de edificación para os efectos do 
disposto nesta Lei, e requirirán un proxecto segundo o establecido no artigo 4, as seguintes obras: 
 
“b) Todas as intervencións sobre os edificios existentes, a condición de que alteren a súa 
configuración arquitectónica, entendendo por tales as que teñan carácter de intervención total ou 
as parciais que produzan unha variación esencial da composición xeral exterior, a volumetría, ou o 
conxunto do sistema estrutural, ou teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio”. 
 
SEGUNDO.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS. 
 
O deber de solicitar e obter licenza non exclúe a obriga de obter cantas autorizacións sexan 
legalmente esixibles polos distintos organismos da Administración, non podendo o Concello 
outorgar a licenza sen a previa autorización se fose o caso. O informe do arquitecto municipal 
indica que a parcela sobre a que se vai levar a cabo a construción presenta afeccións. Constando 
as autorizacións sectoriais preceptivas. 
 
- Resolución de autorización de vertido por augas residuais domésticas depuradas por infiltración 
no terreo (cunca do río Ulla) procedentes dunha vivenda utilizada como centro de apoio dunha 
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Fundación asentada no lugar de Sestelo número 5, , parroquia de Siador, Silleda. DH.V36.81713 

- Consta no expediente da Axencia Estatal de Seguridade Area, de data 24/06/2021, Expte.- O21-
0457. 
- Resolucións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade, de 28/04/2021. E de 25/03/2022. 
 
TERCEIRO.- CARÁCTER REGRADO E CLÁUSULA AGÁS O DEREITO DE PROPIEDADE E SEN 
PREXUÍZO DE TERCEIROS. 
 
A licenza urbanística é un acto administrativo de autorización ou declarativo de dereitos, de 
carácter regrado, por virtude do que se leva a cabo un control previo da actividade proxectada polo 
administrado, verificando se se axusta ou non á ordenación urbanística, tendo pois a licenza unha 
natureza estritamente regrada, polo que se outorgará ou denegará, preceptivamente, segundo que 
a actuación pretendida se axuste ou non a tal ordenación, sen que o órgano competente para isto 
poida tomar a súa decisión en base a consideracións doutro tipo (STS 02.04.98 e 16.03.98, entre 
outras e arts. 350.1 RLSG e 143.1 LSG). Debido a este carácter regrado, as licenzas urbanísticas 
deben outorgarse ou denegarse segundo que a actuación pretendida se adapte ou non á 
ordenación aplicable. 
 
De conformidade co art. 350.3 do RLSG, as licenzas urbanísticas deben outorgarse deixando a 
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, polo que á Administración concedente 
non lle incumbe a acreditación da propiedade do solicitante, senón unicamente o acomodo á 
legalidade urbanística das obras ou actividades. No outorgamento da licenza examínase a 
legalidade urbanística, o que impide que sexan cuestionadas e decididas cuestións sobre a 
titularidade dominical dos terreos. A través da licenza urbanística a Administración municipal actúa 
un control de legalidade, pero non de legalidade en xeral, senón da legalidade urbanística. De aquí 
deriva que non corresponde á Administración controlar, a través da licenza, a titularidade dominical 
dun terreo sobre o que se pretende construír, xa que o control que implica a licenza refírese aos 
aspectos urbanísticos da actuación proxectada e non a cuestións de propiedade, agás que a 
licenza solicitada afecte ao dominio público, ou incluso a bens patrimoniais de titularidade 
municipal ( SSTS 25.07.89, 03.07.91, art. 11.3 RDUG actualmente derrogado). 
 
CUARTO.- CLASIFICACIÓN E CUALIFICACIÓN DO SOLO. 
 
A ampliación da construción obxecto deste informe atópase en solo clasificado segundo informe do 
técnico municipal como “solo rústico de protección agropecuaria”, o uso declarado polo interesado 
é o residencial. 
 
O Concello conta cun PXOM aprobado no ano 1981 polo que segundo a DT 1ª da LSG o 
planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada en vigor da presente lei e non 
adaptado á Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia, conservará a súa vixencia hasta a súa revisión ou adaptación á mesma, conforme ás 
seguintes regras: 
 
“d) Ao solo non urbanizable ou solo rústico, aplicaráselle o disposto na presente lei para o solo 
rústico”. 
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Deste xeito o solo sobre o que se pretende realizar a rehabilitación da construción é solo 
rústico ordinario. 
 
QUINTO.- RÉXIME DO SOLO RÚSTICO. 
 
O uso residencial en solo rústico, é un uso prohibido salvo que estea vinculado a unha explotación 
agrícola o gandeira, e así o dispón o artigo 35.1, n) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro. 
 
Deste mesmo xeito se pronuncia o Regulamento da Lei do Solo, no seu artigo 50. 
 
Con todo, e co obxecto de protexer o noso patrimonio tradicional edificado, o artigo 40 da LSGA e 
63 do RLSGA contempla un réxime xurídico especial para as edificacións tradicionais existentes en 
solo de núcleo rural ou solo rústico podendo ser destinadas a usos residencias, terciarios ou 
produtivos, a actividades turísticas ou artesanais e a pequenos talleres e equipamentos e previa 
obtención do título habilitante municipal de natureza urbanística, e sen necesidade de cumprir os 
parámetros urbanísticos de aplicación salvo o límite de altura, permitirase a súa rehabilitación e 
reconstrución e, por razóns xustificadas, a súa ampliación incluso en volume independente, sen 
superar o 50% do volume orixinario da edificación tradicional. 
 
Réxime xurídico, no que se amparan os interesados para a ampliación desta vivenda. 
 
O artigo 40 da LSG establece o seguinte: 
 
“As edificacións tradicionais existentes en calquera categoría de solo de núcleo ou de solo rústico 
poderán ser destinadas a usos residenciais, terciarios ou produtivos, a actividades turísticas ou 
artesanais e a pequenos talleres e equipamentos. 
 
Previa a obtención do título habilitante municipal de natureza urbanística, e sen necesidade de 
cumprir os parámetros urbanísticos aplicables excepto o límite de altura, permitirase a súa reforma, 
rehabilitación e reconstrución e a súa ampliación, mesmo en volume independente, sen que a 
ampliación poida superar o 50 % do volume orixinario da edificación tradicional. 
 
En calquera caso, deberán manterse as características esenciais do edificio, do lugar e da súa 
tipoloxía orixinaria. 
 
Para os efectos do previsto neste artigo, considéranse edificacións tradicionais todas as 
edificacións existentes con anterioridade á entrada en vigor da Lei 19/1975, do 2 de maio, de 
reforma sobre o réxime do chan e ordenación urbana, con independencia da súa tipoloxía”. 
 
Completa este artigo a regulación recollida no artigo 63 do RLSG, que establece: 
 
“1. As edificacións tradicionais existentes en calquera categoría de chan de núcleo ou de chan 
rústico poderán ser destinadas a usos residenciais, terciarios ou produtivos, a actividades turísticas 
ou artesanais e a pequenos talleres e equipamentos (artigo 40 da LSG). 
 
A efectos do sinalado no apartado anterior, enténdese por uso residencial aquel uso en edificios 
concibidos principalmente para vivenda, aínda cando conteñan recintos onde se desenvolve unha 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

actividade económica, ben a través dunha vivenda adaptada para o exercicio da devandita 
actividade económica ou ben nun recinto concibido expresamente para o seu exercicio, polo que 
nada obsta para que poida desenvolverse máis dun uso na mesma edificación. 
 
2. Previa obtención do título habilitante municipal de natureza urbanística, e sen necesidade de 
cumprir os parámetros urbanísticos aplicables, excepto o límite de altura, permitirase a súa 
rehabilitación e reconstrución e, por razóns xustificadas, a súa ampliación mesmo en volume 
independente, sen superar o 50 % do volume orixinario da edificación tradicional (artigo 40 da 
LSG). 
 
O límite de altura sinalado resulta esixible ás obras de rehabilitación, reconstrución e ampliación 
que se pretendan levar a cabo, non sendo óbice para a súa execución que a edificación tradicional 
superase tal parámetro antes da acometida das devanditas obras. 
 
No caso das edificacións que non esgotasen a posibilidade ampliatoria ata o 50 % do volume 
orixinario da edificación tradicional permitido pola norma, poderán facelo nun momento posterior 
como resposta ás novas necesidades de espazo que puideren xurdir. 
 
3. De conformidade co previsto nos artigos 36.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 51.2 deste 
regulamento, no chan rústico de especial protección será preciso obter a autorización ou o informe 
favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente. 
 
4. En calquera caso, deberanse manter as características esenciais do edificio, do lugar e da súa 
tipoloxía orixinaria (artigo 40 LSG). 
 
5. A efectos do previsto neste artigo, consideraranse edificacións tradicionais aquelas existentes 
con anterioridade á entrada en vigor da Lei 19/1975, do 2 de maio (A LEI 695/1975), de reforma da 
Lei sobre o réxime do chan e ordenación urbana (artigo 40 da LSG)”. 
 
Por edificación existente enténdese aquela que estivese finalizada na data indicada, e poderá 
achegarse, para acreditar tal aspecto, calquera medio de proba admisible en dereito. Así mesmo, a 
construción deberá presentar un grao de conservación tal que permita apreciar as características 
esenciais da súa tipoloxía orixinaria 

 
Primeiramente para a aplicación deste artigo, o interesado deberá acreditar que a edificación 
obxecto da presente licenza é anterior á entrada en vigor da Lei 19/1975, de 02 de maio, para o 
que presenta un documento denominado Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de 
Galicia, así como unha consulta descritiva e gráfica de datos catastrais do ben inmoble, 
“coordinación gráfica co rexistro da propiedade”, no que o ano da construción é 1900. 
 
O técnico municipal informa o seguinte: “Nas ortofotos do voo americano do ano 1956 apréciase a 
existencia dunha edificación nese emprazamento. O incremento do volumen orixinario da 
edificación tradicional é inferior ao 50%.”. 
 
Polo tanto de conformidade co disposto neste artigo non é preciso que a construción ou edificación 
obxecto de rehabilitación, reconstrución ou reforma cumpra os parámetros urbanísticos recollidos 
no artigo 39 Lei 2/2016, de 10 de febreiro e 59 a 62 do D. 143/2019, de 22 de setembro, que 
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conteñen as condicións de edificación en solo rústico. 
 
Debéndose respectar as características esenciais do edificio, do lugar e da súa tipoloxía. 
 
SEXTO.- NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 
As construcións e instalacións haberán de adaptarse ao ambiente no que estivesen situadas, e 
para ese efecto: 
 
a) As construcións en lugares inmediatos a un edificio ou un conxunto de edificios de carácter 
histórico ou tradicional deberán harmonizar con el. 
 
b) Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, ou nas perspectivas que: 
ofrezan os conxuntos urbanos de características históricas ou tradicionais e nas inmediacións das 
estradas ou camiños de traxecto pintoresco, non se permitirá que a situación, masa ou altura das 
construcións, muros e peches, ou a instalación doutros elementos, limiten o campo visual para 
contemplar as belezas naturais, rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a perspectiva propia 
do mesmo ou limiten ou impidan a contemplación do conxunto. 
 
c) A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 
na contorna inmediata e na paisaxe. 
 
d) As construcións haberán de presentar todos as súas paramentos exteriores e cubertas 
totalmente terminados. 
 
e) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, emprazamento ou colorido 
non cumpra as anteriores prescricións. 
 
f) Nas zonas de fluxo preferente e nas áreas ameazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos 
como explosión, incendio, contaminación, afundimento ou outros análogos só se permitirán as 
construcións e usos admitidos polas lexislacións sectoriais correspondentes. 
 
Estas normas segundo o disposto no artigo 216 RLSG deben ser concretadas polo concello 
respectivo, en forma de determinacións xustificadas incluídas nos instrumentos de plan urbanístico 
aplicables, ou ben en forma de condicións que se impoñan nos títulos habilitantes de natureza 
urbanística e demais autorizacións que procedan, en desenvolvemento xustificado das citadas 
determinacións. 
 
En calquera caso o técnico municipal informa o cumprimento das mesmas. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
Primeiro: Conceder licenza urbanística a Gestora de Planeamiento del Suelo SL, con CIF número 
B81871634, para REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA VIVENDA UNIFAMILIAR sita no 
Lugar de Sestelos, nº 5, Parroquia de San Miguel de Siador, (referencia catastral 
36052A056003660000KQ). 
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CADRO PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARÁMETROS PROXETO LSG/RLSG CUMPRE 

Usos Vivenda unifamiliar Artigo 40 LSG Si 

Superficie parcela 2.837,00 m2 Artigo 40 LSG Si 

Superficie construción 252,24 m2 Artigo 40 LSG Si 

Ocupación 8,89 % Artigo 40 LSG Si 

Nº Plantas B + 1 Artigo 40 LSG Si 

Altura 4,81 m 7 m Si 

Volume Non consta Artigo 40 LSG Si 

Retranqueo camiños > 4 m 4 m Si 

Retranqueo lindeiros > 5 m 5 m Si 

 
As obras axustaranse na súa execución ao proxecto completo redactado polo arquitecto José Luis 
Pereiro Alonso, colexiado número 103, o día 01/06/2021. Non consta visado, cuxo presuposto de 
execución material ascende a 105.200,00 euros e ao planeamento vixentes na localidade. 
Figurando como director facultativo da obra José Luis Pereiro Alonso. 
 
A construción proxectada situarase en solo clasificado polo PXOM de Silleda como SOLO 
RÚSTICO. 
 
Deberase respectar o establecido nas Resolucións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de data 28/04/2021 e de 
data 25/03/2022. 
 
Segundo: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses, e o de terminación 
de tres (3) anos, desde a data do outorgamento de licenza, e non poderán interromperse as obras 
por tempo superior a seis (6) meses, segundo establece o artigo 145 da LSG. O Concello poderá 
conceder prórrogas dos referidos prazos da licenza, previa solicitude expresa formulada antes da 
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación 
urbanística vixente no momento da concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non 
poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. 
 
Terceiro: A caducidade da licenza será declarada pola administración municipal previo 
procedemento con audiencia ao interesado. 
 
Cuarto: As licenzas enténdense concedidas sen prexuízo de terceiro e salvo o dereito de 
propiedade. 
 
Quinto: Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, xunto á obra, de copia autorizada 
da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar 
o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, ordenanza que se 
aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, o prazo de 
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execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente. 
 
Sexto: Deberanse respectar as seguintes normas de aplicación directa: 
 
a) A tipoloxía das construcións e os materiais e as cores empregados deberán favorecer a 
integración no contorno inmediato e na paisaxe. 
b) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente 
terminados. 
c) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, localización ou colorido non 
cumpra as anteriores prescricións. 
 
Sétimo: A eficacia desta licenza queda condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 39.e 
da LSG: “Farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie esixible á 
construción e uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas polo título habilitante de natureza urbanística ou a autorización 
autonómica”. 
 
Oitavo: Antes do inicio das obras deberá presentarse proxecto de execución visado polo Colexio 
Oficial de Arquitecto. 
 
Noveno: Deberase solicitar a licenza de primeira ocupación unha vez rematadas as obras, que 
deberá ir acompañada dun certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras, 
previa a visita de comprobación dos servizo técnicos municipais, subscrito por técnico competente 
e visado polo colexio profesional cando así o esixa a normativa vixente, así como unha declaración 
do técnico sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de 
obras correspondente. 
 
Achegarase igualmente á solicitude documentación xustificativa da posta en funcionamento das 
instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora e, no seu caso, 
certificación emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos, da adecuada 
execución das acometidas das redes de subministración. 

 

Expediente 21/2022. Contratacións. CONTRATACIÓN POR LOTES DO SERVIZO DE ROZA E 
LIMPEZA DAS CUNETAS, BEIRAVÍAS E NOIROS DOS CAMIÑOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DO CONCELLO DE SILLEDA. ANO 2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Vista a memoria asinada polo AEDL deste Concello na que se xustifica a necesidade da 
contratación do servizo de DE ROZA E LIMPEZA DAS CUNETAS, BEIRAVÍAS E NOIROS DOS 
CAMIÑOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DO CONCELLO DE SILLEDA. ANO 2022 

 
Visto que o obxecto do presente contrato é establecer as condicións técnicas que rexerán a 
prestación do servizo de limpeza e roza das cunetas, beiravías e noiros dos camiños das 
parroquias do termo municipal de Silleda incluídas nos lotes que se detallarán no Prego de 
cláusulas administrativas particulares, que incluirá a retirada e tratamento adecuado dos residuos 
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procedentes da realización dos traballos de roza e limpeza. 
 
Visto que o valor estimado do contrato ascende a 44.200,00 euros, podéndose a acudir a ao 
procedemento aberto simplificado. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
Primeiro.- Que se inicie o procedemento de adxudicación do CONTRATO DE SERVIZOS POR 
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SERVIZOS - CONTRATACIÓN POR LOTES DO 
SERVIZO DE ROZA E LIMPEZA DAS CUNETAS, BEIRAVÍAS E NOIROS DOS CAMIÑOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DO CONCELLO DE SILLEDA. ANO 2022 por importe de 44.200,00 
euros mais 9.282,00 IVE o que fai un total de 53.482,00, polo procedemento aberto simplificado, 
por un período de 2 meses, prorrogable por un mes. 
 
Segundo.- Que se redacten os correspondentes pregos de cláusulas administrativas particulares e 
prescricións técnicas que rexerán o contrato e o proceso de adxudicación. 
 
Terceiro.- Que por parte da Secretaría municipal se proceda a emitir informe xurídico preceptivo 
na aprobación aos pregos de cláusulas administrativas particulares, de conformidade co artigo 
122.7 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, así como ao expediente 
de contratación de conformidade co disposto na DA3ª da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público. 
 
Cuarto.- Que por parte da Intervención deste Concello se proceda á fiscalización do contido de 
ditos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares, aos efectos previstos no apartado 3 da 
Disposición Adicional Terceira da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

 

Expediente 534/2022. Aprobación facturas abril 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

D. MANUEL CUIÑA FERNÁNDEZ, Alcalde do Concello de Silleda, en virtude das atribucións que 
me confire o Artigo 21.f da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local, así 
como o artigo 185 do RDL 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Ley reguladora das 
Facendas Locais, e demáis normativa concordante, 
 
A Xunta de Goberno Local, aprobou os gastos correspondentes ás facturas que a continuación se 
relacionan: 
 

Descrición Nom terceiro 
Núm. 

Documento Importe 

INPSECCION PERIODICA ASCENSOR 
AB-AUCATEL INSPECCIÓN 
Y CONTROL, S. L. U. 220328 84,70 

INSPECCION CORRECCION 
DEFICIENCIAS BAJA TENSION 

AB-AUCATEL INSPECCIÓN 
Y CONTROL, S. L. U. 220548 38,12 
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COTAS DE COOLER A BOTELLÓNS DE 
AUGA ACQUAJET SEMAE, S. L. 1638023 102,09 

MATERIAL SANITARIO 

AGRUPACIÓN DEFENSA 
SANITARIA GANADO 
PORCINO SILLEDA 

FC-A22-
0000439 125,19 

MATERIAL SANITARIO 

AGRUPACIÓN DEFENSA 
SANITARIA GANADO 
PORCINO SILLEDA 

FC-A22-
0000438 162,47 

PINTADO DE SEMÁFOROS NA RÚA 
PROGRESO 

ANGEL VILLANUEVA 
CANDA 4 217,80 

TRABALLOS DE PINTURA 
ANGEL VILLANUEVA 
CANDA 6 1.597,20 

MATERIAL OBRAS ARCOLAR 2000, S.L. 50 19,97 

CONCERTO ENTREGA DE PREMIOS EN 
CARBOEIRO 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
BANDA DE MUSICA DE 
SILLEDA 44562 160,00 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOS SILLEDA, S. L. 
20220A00041

7 263,93 

ALUGUER CONTADOR BOMBEO 
TABOADA AXON TIME, S. L. 21CE020057 48,40 

ALUGUER CONTADOR BOMBEO 
TABOADA AXON TIME, S. L. 21CE022658 48,40 

ALUGUER CONTADOR BOMBEO 
TABOADA AXON TIME, S. L. 21CE025005 48,40 

ALUGUER CONTADOR BOMBEO 
TABOADA AXON TIME, S. L. 22CE000073 48,40 

ALUGUER CONTADOR BOMBEO 
TABOADA AXON TIME, S. L. 22CE003853 48,40 

CEPILLO LATERAL HAKO CM 300 420MM 
MEZCLA PLP ACERO BAYGAR, S.L. 221100942 188,76 

MANO DE OBRA BAYGAR, S.L. 221300162 434,26 

PREMIOS FOTOS DO ENTROIDO BORJA SILVA GERPE 546 500,01 

IMPRESIÓN E DESEÑO DE CARTEIS 
CULTURA E TURISMO 

C&S DISEÑO Y 
PUBLICIDAD DEZA, S. L. 7 931,70 

Total Small Color (123) 121942 124065 
M_IRADVC5550 CANON ESPAÑA, S. A. U. 2,2086E+12 266,48 

TABLEIROS CARPINTERÍA CUIÑA C.B. 44856 280,72 

SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA 
FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚB 

CITANIA ARQUEOLOXÍA, S. 
L. 5 3.654,20 

PRODUCTOS DE LIMPEZA CODROGA, S.L. 10/62759 365,30 

PRODUCTOS DE LIMPEZA CODROGA, S.L. 10/62855 43,12 

MATERIAL SANITARIO PARA O SAF CODROGA, S.L. 10/62896 901,45 

Renovación dominio silleda.es CONTALOCAL S.L. 1263 376,31 

LICENZAS ANTIVIRUS CONTALOCAL S.L. 1277 338,80 

REDE INFORMÁTICA EN SERVIZOS 
SOCIAIS CONTALOCAL S.L. 1280 2.477,33 
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ANTEMENTO PARQUES E XANDINS 
CONCELLO DE SILLEDA MA 

COREGAL PARQUES E 
XARDINS S.L. 63 4.295,50 

REDACCIÓN INFORMES DE PARCELA 
XESTIÓN BIOMASA 

DAVID CERDEIRA 
CANICOVA 2022-07 1.633,50 

TRASLADO DENDE A RUA MORON DA 
8030 BIBLIOTECA MINI DAVID GARCÍA BOQUETE 38 9.636,00 

MINUTA INFORME XURÍDICO DAVID VIDAL LORENZO 2022/013 907,50 

SUMINISTROS SERVIZO DE AUGAS DROGA CONDE, S. A. 221156 993,41 

REVISIÓN PERIÓDICA TACÓGRAFO DURO E HIJOS, S.L. 1F2200453 208,18 

203000020 - ACTAIS TA-Servicio integral 
control ho ECOCOMPUTER, S. L. 2022/02/47 358,57 

CORTA DE PINOS MOALDE ESPIÑO FORESTAL, S. L. 61 1.222,10 

Suscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 
02/01/2022 - 31 FARO DE VIGO 2022/0000220 380,00 

uscripción: FARO DE VIGO 362 uds. 
02/01/2022 - 31/ FARO DE VIGO 2022/0001684 380,00 

PRIMEIRO PREMIO INDIVIDUAL FOTOS 
DE ENTROIDO 

FÁTIMA FERNÁNDEZ 
BRANDARIZ 602 70,00 

MATERIAL SERVIZO DE AUGAS 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/120 803,92 

MATERIAL PARA DEPORTES 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/121 23,43 

MATERIAL CULTURA 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/122 26,57 

MATERIAL XARDÍNS 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/123 43,46 

MATERIAL PARA XARDÍNS 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/125 32,94 

MATERIAL OBRAS 
FERRETERÍA BANDEIRA, 
S. L. A/124 16,13 

MATERIAL OBRAS FORJADOS BREY, S.L. FB2022/A022 724,43 

RC SERVIZO DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA F.C.G. 

FUNDACIÓN DO CAMPO 
GALEGO 1 1.000,00 

NFORME COMPLEMENTARIO DE 
ANALISIS POR TCO MEDIOAMB GALAICONTROL, S.L. 59984 471,90 

SUMINISTRO GAS PROPANO CENTRO 
CULTURAL VISTA ALEGR GAS LALÍN, S. L. A/20220121 290,02 

FACTURA GAS ANTIGA ESCOLA DE 
MÚSICA 

GAS NATURAL REDES 
GLP, S. A. 

P1220490002
48534 9,22 

HM20B12I 
GENERAL DE 
HORMIGONES S.A. SI-71 300,23 

HM20B12I 
GENERAL DE 
HORMIGONES S.A. SI-72 186,41 

Clases de Galego - Programa Anduriña. 
Meses de Xan 

GRUPO ACODE EDUCA, S. 
L. 22 1.611,72 

CUCHILLA " D " ** HERMANOS VILLAR A.U., 550 99,95 
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S.L. 

REPARACIÓN MAQUINARIA 
HERMANOS VILLAR A.U., 
S.L. 565 1.475,22 

Iluminacion fachada do concello dia 2 abril 
con fo 

ILUMINACIONES BLANCO 
RIEINUVI, S. L. 36 423,50 

PREMIO FOTOGRAFÍA ENTROIDO 
JOSÉ ANTONIO CAMINO 
CODESIDO S-16229 59,00 

PEDIDO 12116: Suscripción a La Voz de 
Galicia (LA) LA VOZ DE GALICIA S.A 27639 415,00 

REPARACIÓN ALUMEADO PÚBLICO EN 
CIRA 

LUIS MANUEL TABOADA 
COEGO 62022 899,68 

REPARACIÓN ALUMEADO BANDEIRA 
LUIS MANUEL TABOADA 
COEGO 92022 3.979,93 

NSTALACION LINEAS ELECTRICAS 
PARA UNIFICACION DE C 

LUIS MANUEL TABOADA 
COEGO 102022 4.455,73 

NSTALACION DE CUADRO ELECTRICO 
GENERAL PARA REUNIF 

LUIS MANUEL TABOADA 
COEGO 112022 4.356,00 

MANTEMENTO CALEFACCIÓN CEIP 
BANDEIRA 

MANUEL FRAGUAS 
FORTES 5 502,15 

MANTEMENTO TRANSFORMACIÓN 
DEPURADORA 

MANUEL MEIJIDE OTERO, 
S. L. 44713 1.145,87 

PUBLICIDADE FEBREIRO 2022 MANUEL NÚÑEZ FIUZA 0269-22 363,00 

ABONO PARA CAMPO DE FÚTBOL DE 
LARO 

MARBELIS HERNÁNDEZ 
MUIÑOS FV2/0000010 188,00 

REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO 
PARA REHABILITACIÓN D 

MARTÍN PEREIRAS 
CORZÓN 3 3.267,00 

ZAHORRA SUB-BASE DE ANF 
MIBASA. MINAS DE 
BANDEIRA, S.A. 140 137,60 

MANTEMENTO MAQUINARIA NEUMATICOS DEZA, S. L. CR-106 12,10 

REVISIÓN E CAMBIIO ANCLAXES 
ALUMEADO ORNAMENTAL NOROINSTAL, S. L. 18/22 714,00 

Charanga Ardores 25 febreiro Silleda ODAIKO KREA, S. L. 26 2.238,50 

PAPEL A4 NAVIGATOR 80g 500h 
UNIVERSAL OFIREYCO, S. L. 473 216,83 

PAPEL A4 NAVIGATOR 80g 500h 
UNIVERSAL OFIREYCO, S. L. 474 193,48 

PAPEL A4 NAVIGATOR 80g 500h 
UNIVERSAL OFIREYCO, S. L. 475 148,23 

Contrato/PR: 385236 RAE: 36031414 R 
ESTACIÓN 2 CEI ORONA, S. COOP. 2204109696 338,24 

SEGUROS AXA POLIZA 36274969 - 
MATRICULA R0777BDX PARQUE 7, S. L. 2 37,40 

Factura Silleda Dep. Marzo 2022 PEDROSO Y ROJAS, S. L. 36 43.010,23 

Factura Silleda LC Mar2022 PEDROSO Y ROJAS, S. L. 37 1.941,06 

PAPEL HIG. TIPO Z ECO 8035 C-8000 
CAJA PROINDEX, S. L. 1780 499,34 
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GEL EN ESPUMA USO GENERAL 1 L. 
6340 C/6 caja PROINDEX, S. L. 1781 119,48 

PREMIO FOTOS ENTROIDO 
PROMOTORA BAYUCA, S. 
A. U. 2007001163 300,00 

INSTALACIÓN Sustitución de la batería del 
Sistema  PROTESE, S. L. 202204667 36,30 

AD Diputación de Pontevedra - Servicio de 
Teleasis 

QUAVITAE SERVICIOS 
ASISTENCIALES, S. A. U. 

22FNX004109
2 239,88 

MATERIAL DEPORTIVO 
RAISPORT. RAIMUNDO 
PORTAS ULLOA 44593 69,67 

PREMIO CONCURSO SILLEDA FAI 
NADAL 

RAISPORT. RAIMUNDO 
PORTAS ULLOA 44621 126,00 

PREMIO CONCURSO SILLEDA FAI 
NADAL 

RAISPORT. RAIMUNDO 
PORTAS ULLOA 44652 225,00 

Taller de Musicoterapia Xerontolóxica. 
Concelleria 

REBECA SOBRADO 
CONDE 6 1.782,00 

MATERIAIS REPARACIÓN 
RECAMBIOS CAMPAZA, S. 
L. B/2.967 51,30 

REMOLQUE PARA CAMIÓN TIPO 
PLATAFORMA PORTA-VEHÍCUL 

REMOLQUES RODRIGUEZ, 
S.L. 323 18.101,60 

MATRICULACION 
REMOLQUES RODRIGUEZ, 
S.L. 335 532,40 

DESTRUCCIÓN CERTIFICADA REPROUTLET, S.L. 2967 1.018,60 

1º PREMIO IDIVIDUAL FOTO ENTROIDO RG BIKES SILLEDA, S. L. 6593 180,00 

LIBROS PROGRAMA MAIS VIOLETA. 
CLUBE LECTURA FEMINI SILVIA LÓPEZ ROMERO 67 210,00 

CONCURSO SILLEDA FAI NADAL 
SILVIA MUNDÍN 
FERNÁNDEZ 44562 300,00 

PREMIO FOTOGRAFÍA ENTROIDO SISMATO, S. L. T/428 24,90 

Carta Certificada Jd GE 0 - 20 gr N LOCAL 
G-0 

SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAF 
SA 4003365423 265,42 

RECTIFICATIVA Tratamento RU Mes 
Xaneiro 2022 

SOGAMA. SOCIEDADE 
GALEGA DO MEDIO 
AMBIEN 2022/AB0005 -146,37 

Tratamento RU Mes Febreiro 2022 

SOGAMA. SOCIEDADE 
GALEGA DO MEDIO 
AMBIEN 2022/0492 14.079,46 

MATERIAL ELECTRICIDADE SOLAREL, S. L. 22B/0000042 206,00 

MATERIAL ELECTRICIDADE SOLAREL, S. L. 22B/0000041 853,49 

REFORMAS EN ALUMEADO PÚBLICO SOLAREL, S. L. 22/1016A 2.290,57 

ROTULADOR INDELEBLE NEGRO 
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, 
S- A- U- 

F06000R-
16703 4,82 

MATEIAL OBRAS SUCESORES COUTO, S. L. A/3500 97,65 

REPARACIÓN MAQUINARIA TALLER OTERO, S. C. 30 1.173,76 

MATERIAL SUMINISTRADO TARIMAS DEZA, S.L. 22 000133 911,57 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DEL NUMERO DE APA 

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L. 9003472473 1.205,16 

03-02 CAMBIO CISTERNA 12 M3 TOCA SALGADO, S. L. 110 3.612,62 

CELEBRACION XORNADAS 25N, CON 
MOTIVO DA CELEBRACIO 

UNA GRUPO BUSINESS 
GLOBAL SL 5 3.800,01 

SUMINISTROS TORNEO DE FÚTBOL 
VEGO SUPERMERCADOS, 
S. A. U. 3000024 61,67 

SUMINISTROS SERVIZOS SOCIAIS 
VEGO SUPERMERCADOS, 
S. A. U. 3000023 44,95 

AGASALLO PREMIO COLABORACIÓN 
TORNEO PESCA XOSÉ FILLOY GONZÁLEZ 44562 243,96 

CONCURSO SILLEDA FAI NADAL XOSÉ FILLOY GONZÁLEZ 002/2022 180,00 

TOTAL  162.715,96 
 

 

Expediente 593/2022. Proposta de Gasto  

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

DON MANUEL CUIÑA FERNANDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SILLEDA, en 
virtude das atribucións que me confire o artigo 21.1, s) da Lei de Bases do Réxime Local, 
 
O artigo 28 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de 
control interno das entidades do Sector Público Local ven establecer baixo o epígrafe “De la 
omisión de la función interventora” un sistema que presenta elementos comúns con co establecido 
nos artigos 26.2.b)  e 60.5 do RD 500/90, que regulan o recoñecemento extraxudicial de créditos e 
os sistemas de convalidación de gastos autonómico e estatal. 
 
O punto de partida é , de acordo co apartado primeiro: 
 
“En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función 
interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar 
el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha 
omisión en los términos previstos en el presente artículo” 
 
Tal é o caso das seguintes facturas, das que consta a realización do servizo por prezo axeitado a 
mercado: 
 

Descrición Nom terceiro Núm. Documento Importe 

ERVIZO DO PROGRAMA 
LÚDICO-EDUCATIVO DE 
APERTURA DE 

COESCO, S. L. U. 22039 3.899,34 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002088857 158,73 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002094103 52,31 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002094361 220,35 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002097754 174,36 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002095693 118,33 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002100588 322,93 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002105857 291,38 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002105800 70,80 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002104887 19,03 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002105034 137,05 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002105188 91,65 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002107727 13,51 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002107726 159,38 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002109288 12,97 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002110024 150,01 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002121446 222,83 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002113906 51,12 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002116234 429,41 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002129216 354,40 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002126281 109,88 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002128136 145,50 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002131936 98,69 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002133877 295,37 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002134829 132,31 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002134229 126,46 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002132570 167,61 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002132563 80,49 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002139507 104,58 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002137565 116,45 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002139777 191,21 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002138436 3,91 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002138562 71,58 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002141526 235,15 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002143387 221,06 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002148506 60,52 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002150558 26,03 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002150823 101,60 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002148908 248,58 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002155324 130,20 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002161137 213,94 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002161622 21,97 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002162027 139,69 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002161886 108,44 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002162860 53,24 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002164200 43,49 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002154174 171,66 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002167248 34,05 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002167788 245,83 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002154638 94,01 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002168948 185,70 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002154473 109,85 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002171727 39,16 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002173284 200,07 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002173467 64,48 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002179305 61,72 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002179775 168,26 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002179326 178,50 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002179423 64,97 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002188023 35,97 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002192623 192,36 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002185157 49,91 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002185204 98,88 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002198214 99,00 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002194430 39,14 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002202159 71,78 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002203152 20,20 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002200380 68,41 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002204749 159,92 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002207401 74,07 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002206748 33,48 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002206950 24,00 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002210378 30,36 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002207045 154,36 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002208157 60,13 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002211209 166,40 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002213851 110,81 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002214461 138,80 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002463715 172,19 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002219582 49,21 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002722665 9,23 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002722951 74,87 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002722717 30,48 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002722775 36,26 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002722895 54,69 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002218545 72,70 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002722835 52,06 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002218857 123,15 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003139782 64,04 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002401740 69,08 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003185371 61,15 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002420835 155,98 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002438786 87,86 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002453484 573,55 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003347086 202,83 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002733783 31,45 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003363955 40,32 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002739335 29,92 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137003367328 153,78 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003373694 10,49 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003529708 142,95 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002759715 45,91 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002759661 112,18 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003534628 157,55 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003536115 286,91 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003538462 17,35 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003538649 71,61 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003552788 71,43 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003552789 147,70 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003134013 44,19 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003585952 35,84 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003582915 33,40 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003586520 35,11 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003585362 20,28 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137003585537 171,59 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003169449 60,91 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003169676 9,79 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003600228 62,29 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003600415 109,41 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003172691 62,98 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003178266 89,03 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003769203 257,94 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003768676 120,45 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003193756 28,00 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003358019 40,47 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003775042 379,49 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003782249 306,27 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003781617 133,35 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003810056 58,29 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003810125 58,55 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137002134777 154,20 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002142919 31,65 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002192329 21,25 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137002194789 187,53 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003194057 44,59 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003540023 142,58 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003553605 110,03 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003825363 31,04 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003805743 33,58 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003825475 20,20 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003825713 65,71 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003556609 172,95 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003561412 220,17 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004140304 105,16 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004152305 70,41 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004157882 133,02 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137004264097 260,03 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003564141 149,85 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004273984 91,50 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003564757 115,81 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004279498 97,32 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004279784 84,46 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004280816 32,71 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004291019 113,00 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004317500 159,30 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003568817 47,56 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003571279 29,44 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004346330 85,42 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003592289 587,39 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003778010 193,24 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003780581 98,80 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003785337 133,60 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137003785377 119,60 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003787492 67,07 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003789832 28,60 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003792785 43,35 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003793807 23,90 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003800144 96,16 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003799681 139,12 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003800015 20,11 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003799711 188,68 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003803428 217,34 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003804118 165,53 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003806625 178,21 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003813189 45,11 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003813297 79,10 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003818621 165,75 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003826136 53,74 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 

FE22137003824163 139,18 
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POWER, S. A. 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003827367 22,11 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003827870 145,81 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003829373 98,68 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137003832044 154,15 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004184567 88,10 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004191469 105,52 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004257297 45,32 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004266773 213,22 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004265692 4,38 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004266080 94,89 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004352125 64,23 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004359529 125,52 

mporte por peajes de 
transporte y distribución y c 

COMERCIALIZADORA 
REGULADA, GAS & 
POWER, S. A. 

FE22137004370686 124,10 

Cuota primer trimestre 2022 
CIBERSAD 

Consultoría e informática 
para la gestión social 

231 653,40 

Mantenimiento informatico, 
contable y web marzo 

CONTALOCAL S.L. 1270 868,38 

COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS MUNICIPAIS 

ESTACION DE SERVICIO 
DE SILLEDA 

2200134 3.591,93 

COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS MUNICIPAIS 

ESTACION DE SERVICIO 
DE SILLEDA 

2200130 2.287,46 
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COMBUSTIBLE SERVIZO 
DE AUGAS 

ESTACION DE SERVICIO 
DE SILLEDA 

2200148 327,39 

Subministro e instalación de 
contadores 

GESTCALOR, S. L. 663 3.041,25 

Kg Pellets de madera a 
Granel de 6mm 

GESTCALOR, S. L. 724 677,60 

Kg Pellets de madera a 
Granel de 6mm 

GESTCALOR, S. L. 725 664,05 

Kg Pellets de madera a 
Granel de 6mm 

GESTCALOR, S. L. 765 928,31 

FACTURACIÓN FEBREIRO HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. L. 

FEBREIRO 2022 66.814,91 

FACTURACIÓN ETAP 
BANDEIRA 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. L. 

F2022008080 94,74 

FACTURACIÓN BOMBEO 
RÍO TOXA 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. L. 

F2022008967 197,02 

FACTURACIÓN ETAP 
SILLEDA 

HIDROELÉCTRICA DE 
SILLEDA 
COMERCIALIZADORA, S. L. 

F2022007016 144,99 

LIMPEZA INSTALACIÓNS 
MUNICIPAIS 

MANUEL ÁNGEL MATO 
LUACES. LIDESIL 

4 1.456,84 

986585838 solución 
empresa 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558488 62,67 

986580064 solución 
empresa NOBA 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558482 72,60 

20345077 línea 10 megas R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558467 243,77 

986581701 solución 
empresa 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558480 90,75 

20355572 línea 10 megas R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558362 103,24 

986585550 llamadas Galicia R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558484 53,25 

986580000 solución 
empresa NOBA 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558430 752,58 

986581028 solución 
empresa NOBA 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558455 122,84 
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20554793 plan internet 
10GB 

R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000558474 120,26 

cable 350 megas R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES, S. 
A. U. 

R31000561823 66,55 

Resumen por Servicio - 
Abono/Ref.Factura: 
98652844 

TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U. 

TA6S90021496 203,76 

Movistar - Tipo de contrato: 
Básico Móvil - Nº de  

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

28-D2M0-000506 702,15 

ovistar - Tipo de contrato: 
Básico Móvil - Nº de l 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

28-D2M0-106653 13,89 

ovistar - Tipo de contrato: 
Básico Móvil - Nº de l 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A. 

28-D2M0-064260 27,83 

Alquiler de equipo de 
medida 

THE YELLOW ENERGY, S. 
L. U. 

YE2203EL00014627 1.011,69 

GASÓLEO CENTRO 
MÉDICO DE BANDEIRA 

ULLA OIL S.L. 42 2321 1.470,00 

GASÓLEO CENTYRO 
MÉDICO DE BANDEIRA 

ULLA OIL S.L. 42 513 910,00 

Factura emitida polos 
servicios de recollida e tra 

URBASER, S. A. 1000338V2200011 15.748,24 

Factura emitida polos 
servicios de recollida a do 

URBASER, S. A. 1000338V2200012 1.100,00 

Factura emitida polos 
servicios de recollida a do 

URBASER, S. A. 1000338V2200013 1.100,00 

Factura por recollidas no 
PUNTO LIMPIO 
MUNICIPAL  

URBASER, S. A. 1000338V2200015 2.284,15 

Amortización de P6 a P1 
GuarderíaMantenimiento 
Gua 

VEOLIA SERVICIOS NORTE, 
S. A. U. 

FVR202218005244 1.362,99 

Servizo de atención ao 
público no Mosteiro de Carb 

XESÚS BORRAGEROS 
LÓPEZ 

13 1.724,25 

   136.746,40 

 
Visto o informe de intervención nº 39 relativo a ditas facturas e e co obxecto de evitalo 
enriquecemento inxusto que se produciría se dos incumprimentos do propio Concello se derivase 
o impago de traballos efectivamente realizados en beneficio e interese do mesmo 

 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local ACORDA:  
 
Aprobar a continuidade do procedemento, nos termos do artigo 28 do Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público 
Local, procedendo ao recoñecemento das obrigas recollidas na parte expositiva. 
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Expediente 370/2021 – Procedemento aberto de contratación da obra denominada 
“PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA 
(FASE I) (OBRAS CORRESPONDENTES Á REFORMA DA CASA DA CULTURA)”. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  326/2022   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, motivando a urxencia da súa inclusión no presente orde do día 
por estar financiada a execución desta obra por unha subvención da Deputación Provincial, 
debendo estar a obra rematada en abril do ano que ven, tendo como prazo de execución segundo 
proxecto de 12 meses, polo que imos moi xustos para rematala en prazo, podendo chegar a 
perdela subvención.  
 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
sométese a votación a urxencia da inclusión na orde do día do presente asunto co seguinte 
resultado: 
 
Votos a favor: unanimidade 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA prestar 
aprobación a inclusión da presente proposición na orde do día da Xunta de Goberno de data 21 de 
abril de 2022. 

Expediente 370/2021 – Procedemento aberto de contratación da obra denominada 
“PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA 
(FASE I) (OBRAS CORRESPONDENTES Á REFORMA DA CASA DA CULTURA)”. 
 
 Visto o acordo do Pleno da Corporación Provincial adoptado en sesión extraordinaria de data 
17/12/2021, de aprobación da concesión de subvención ao abeiro da convocatoria do programa 
provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación post-COVID -19, 
PROGRAMA REACPON (REACCIONA PONTEVEDRA PROVINCIA ), expte. 2021025615, por 
importe de 713.249,55 euros. 
 
Visto o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), redactado polo Arquitecto Abraham Castro Neira, de data  
setembro de 2021, por importe de 1.489.994,63 € mais 312.898,87 € de IVE, total 1.802.893,50 
euros. 
 
Visto o informe técnico que consta no expediente da que foi arquitecta municipal, María José 
García Fidalgo de data 02/07/2021. 
 
Visto o informe de supervisión do proxecto emitido por Eugenio José Marcote Carballo en data 
19/07/2021, técnicos do Servizo de Cooperación cos municipios da Deputación de Pontevedra. 
 
Vista a autorización de AESA (expediente E21-3407) de data 12/08/2021. 
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Visto o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural -Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade-, de data 16 de decembro de 2021. 
 
Visto o Anexo o Proxecto – Modificación de Fachada, redactado polo Arquitecto Abraham Castro 
Neira,  de data 27 de decembro de 2021. 
 
Visto o informe xurídico de data 27 de decembro de 2021. 
 
Aprobouse por acordo da Xunta de Goberno Local adoptado en sesión celebrada en data 
05/01/2022, previo ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, 
Réxime Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos, celebrada o pasado 03 de xaneiro de 
2022, o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), así como a seguinte documentación que forman parte do 
mesmo: 
 
- Proxecto de instalacións para reforma interior e nova edificación do Concello de Silleda (Fase I), 
redactado polos Enxeiros Industriais Alba Arana López e Adrián Pérez Viveiro (We-Tec Estudio 
Técnico). 
 
- Estudio Geotécnico, redactado por Enmacosa Consultoría Técnica, S.A. 
 
- Anexo de proxecto, de data 27 de decembro de 2021, redactado polo Arquitecto Abraham Castro 
Neira. 
 
Vista a acta de replánteo previo de data 19/01/2022. 
 
Vista a Providencia de Alcaldía de data 17/01/2022 na que se dispón o inicio dos trámites 
oportunos para a tramitación do presente expediente. 
 
Vistos os pregos de cláusulas administrativas particulares asinados en data 19/01/2022. 
 
Constando no expediente informe de secretaría nº 02/2022 de 19 de xaneiro, e informe de 
intervención nº 3, de data 19/01/2022 no que se establece que se tramitará anticipadamente o 
gasto, emitidos de conformidade co previsto no apartado 8 da Disposición Adicional Terceira da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 
 
Sometido a aprobación da Xunta de Goberno Local o expediente de contratación, mediante 
procedemento aberto, tramitación ordinaria, e acordada a apertura do procedemento de licitación, 
no prazo establecido presentáronse as seguintes proposicións que foron aceptadas pola mesa de 
contratación en sesión celebrada o 25/02/2022: 
 
- CITANIAS Obras y Servicios SLU, con C.I.F. N.º B-15675515 

 
- CONSTRUCCIONES JESÚS NARAY, S.L., con C.I.F. N.º B-27156231 

 
- UTE constituida por CONSTRUCCIONES OREGA, S.L. con C.I.F. Nº B-32184558, y 
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COVIASTEC, S.L. con C.I.F. Nº B-32.240.210. 
 
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U., con C.I.F. N.º B-94181807 

 
- DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL, con C.I.F. Nº B-70218185 

 
- PROYECON GALICIA, S.A., con C.I.F. N.º A-32032039 

 
Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 03/03/2022, na que revisada a documentación 
administrativa presentada polas empresas tras o requirimento efectuado ao efecto, procedeuse a 
apertura do sobre B,  acordando remitir a documentación técnica suxeita a valoración subxectiva ó 
arquitecto redactor do proxecto, Abraham Castro Neira, a fin de que sexa emitido informe coa 
valoración correspondente. 
 
Vista a acta da Mesa de contratación celebrada o 22/03/2022, na que se da conta do informe de 
valoración dos criterios avaliables mediante xuízos de valor, emitido polo arquitecto en data 
21/03/2022,e tras requirirlle que  incorpore a motivación da valoración, presenta novo informe en 
data 28/03/2022, que foi aceptado pola Mesa en data 29/03/2022, e publicados os resultados na 
Plataforma de Contratación do Sector Público, con carácter previo á apertura do sobre C, que tivo 
lugar en sesión de data 31/03/2021, adoptando o seguinte acordo: 
 
“Primeiro.- Clasificar as proposicións presentadas polo seguinte orde decrecente, segundo as 
puntuacións obtidas por cada unha delas: 
 
1.      PROYECON GALICIA,S.A.: 94,00 puntos. 
 
2.      UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.-COVIASTEC, S.L. 93,02 puntos 

 
3.      CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. 39,00 puntos 

 
4.      CITANIAS Obras y Servicios SLU: 30,67 puntos 

 
5.      CONSTRUCCIONES JESÚS NARAY, S.L.: 30,55 puntos. 
 
6.      DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL: 29,12 

 
Segundo.- Propoñer ó órgano de contratación a adxudicación a PROYECON GALICIA, S.A. por 
ser a mellor oferta en relación calidade prezo, do contrato de obras denominado “NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA – FASE I”.” 
 
Visto que en data 04/04/2022 (RE 334/2022; 335/2022) polas empresas Construcciones Orega, SL 
e Coviastec, SL preséntase escrito manifestando a súa oposición á valoración dada a súa oferta 
pola Mesa de Contratación.   
 
Visto o informe emitido en data 06/04/2022 polo arquitecto que valorou as ofertas presentadas 
polos licitadores e sometidas a xuízo de valor.   
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Visto o informe de Secretaría número 41/2022, de data 21 de abril, no que se propón a estimación 
parcial das alegacións presentadas, correspondéndolle a UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.-
COVIASTEC, S.L un punto adicional por acreditar que si contaba co protocolo de fendas. 
 
Tendo en conta a competencia delegada polo Pleno na Xunta de Goberno Local como órgano de 
contratación, a Xunta de Goberno Local adoptou o presenta acordo, debendo ser obxecto de 
dación de conta á Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réxime 
Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos: 
 
Primeiro- Estimar a primeira das alegacións presentadas pola UTE CONSTRUCCIONES OREGA, 
S.L.-COVIASTEC, S.L correspondéndolle un punto a maiores dos 93,02 outorgados pola Mesa de 
Contratación na valoración da oferta recollida no sobre B, ao constar presentado o protocolo de 
fendas, polos seguintes motivos técnicos e xurídicos: 
 
“Respecto do sinalado sobre o apartado cuarto, revisada novamente a oferta apréciase que a 
empresa licitadora cita a execución dun protocolo de gretas como parte do programa de calidade, 
apartado 2.2 e non no cuarto, como debería corresponder, xa que precisamente este protocolo 
efectúase para impedir futuros problemas coas medianeiras, tendo sentido por tanto o situalo 
neste cuarto apartado e non no segundo pois non é un protocolo ou parte do control de calidade, 
xa que estes céntranse nos compoñentes que constitúen a propia edificación e non os seus 
adxacentes. Sexa como for, o único criterio que se expuxo nas Páxina 1 de 2 motivacións para 
réstaa do devandito punto foi a súa ausencia, polo que non se aprecia inconveniente en que se 
corrixa dita puntuación restituíndo ese punto restado” (Informe do técnico de data 06/04/2022). 
 
“Na memoria presentada polo licitador, e obxecto de avaliación subxectiva, contémplase o 
compromiso do licitador de elaborar un protocolo de fendas ao inicio da execución da obra, sendo 
isto o importante, e non tanto, o apartado no que se inclúa esa información. Posto que o 
documento segue sendo único e polo tanto está toda a información incorporada a un mesmo 
sobre. Considerándose que a non valoración dun documento aportado á memoria, por incumprir o 
requisito formal explicado, constituiría unha actuación en exceso rigorosa polo órgano de 
contratación, desfavorable e contraria, polo tanto, aos principios de non discriminación e igualdade 
de trato entre os licitadores, así como o de selección da oferta económica mais vantaxosa, 
consagrados no artigo 1 da LCSP. Porque unha cousa é a esixencia do cumprimento das formas 
como medio para garantir a igualdade e o equilibrio entre as partes, e outra impoñer un criterio 
formalista en demasía que redunde nunha erosión do principio de proporcionalidade” (Informe de 
Secretaría de data 21/04/2022). 
 
Segundo.- Desestimar a segunda das alegacións presentadas pola UTE CONSTRUCCIONES 
OREGA, S.L.-COVIASTEC, S.L polo seguintes motivos: 
 
“Respecto do citado ao apartado sexto, no referente á redución de prazo, debe sinalarse que como 
o seu propio nome indica, trátase de criterios avaliables mediante un xuízo de valor. Non foron  
pesantes as reducións de prazo en si pois non se presentaba fórmula matemática que demostrase  
aritmeticamente unha relación entre puntuación e prazo reducido, se non a coherencia conxunta 
da oferta en todos os seus apartados para avaliar a posibilidade de redución en función dos 
programas e plans presentados. Como se puido apreciar nos resultados, ningunha das ofertas 
presentadas ha alcanzado a máxima puntuación, pois se estima que ningún conseguiu reflectir 
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perfectamente o que se pretendía, avaliándose as ofertas a xuízo deste arquitecto en base á 
coherencia formal de conxunto e obténdose en xeral moi boas puntuacións que se consideran 
acordes ás ofertas presentadas” (Informe do técnico de data 04/04/2022). 
 
Terceiro.- Pasando a obter a oferta da UTE unha puntuación total de 94,02 puntos, declárase así a 
mellor oferta, debéndose proceder a formular o preceptivo requirimento de documentación á citada 
empresa polo servizo técnico correspondente, con carácter previo a súa adxudicación no caso de 
que este sexa cumprimentado adecuadamente, todo elo de conformidade co disposto no parágrafo 
segundo do citado artigo 150 LCSP. Quedando clasificadas as empresas do seguinte xeito: 
 
1.      UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.-COVIASTEC, S.L. 94,02 puntos 

 
2.      PROYECON GALICIA,S.A.: 94,00 puntos. 
 
3.      CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. 39,00 puntos 

 
4.      CITANIAS Obras y Servicios SLU: 30,67 puntos 

 
5.      CONSTRUCCIONES JESÚS NARAY, S.L.: 30,55 puntos. 
 
6.      DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL: 29,12 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROGOS E PREGUNTAS  

 

Non hai asuntos 

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


