Expediente:

2021/3818S
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BRUNO LOPEZ MOLINA

Dirección:

FOTÓGRAFO LUIS KSDO, 17
003
36209 VIGO
PONTEVEDRA

Núm. notificación:

DP/00000004/0002/000033041

Poño no seu coñecemento que a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de
Ourense adoptou, na sesión ordinaria do día 26 de xullo de 2021, o seguinte acordo:

Aprobar unha subvención a favor da Federación Galega de Balonmán, nos seguintes
termos:
-Importe: 3.000,00 €.
-Obxecto: Escolas Deportivas 2021.
-Xustificación: A subvención xustificarase mediante a presentación da conta xustificativa
simplificada, todo isto de conformidade co que dispoñen os artigos 30 e 31 da Lei xeral de
subvencións e o artigo 75 do Regulamento da antedita lei, á que se lle unirán os orixinais das
facturas ou dos correspondentes documentos de valor probatorio equivalente, e

as

certificacións de estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias coa Facenda Estatal,
Autonómica de Galicia e coa Seguridade Social.
De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación
Provincial de Ourense, para considerar xustificada a subvención deberá acreditarse a
realización dun investimento por unha contía igual ou superior á presentada no orzamento que
serviu de base para a valoración da subvención (3.000,00 euros). No suposto en que só se
xustifique unha contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos
seguintes supostos, nos que procederá a perda total do dereito á subvención:
a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade da subvención.
b) Que a redución do orzamento da actuación executada con respecto ao presentado coa
solicitude sexa tal que, de ser tida en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese
dado lugar á denegación da subvención.
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Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención cando, aínda manténdose
a contía de gasto prevista, se producisen cambios ou modificacións de carácter substancial no
proxecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contemplados na solicitude, terían
dado lugar a unha valoración inferior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización
dunha actividade esencialmente distinta á proxectada.
Naqueles casos nos que as modificacións só afecten a parte do proxecto, a subvención
poderá considerarse parcialmente xustificada na parte non afectada, declarándose a perda do
dereito á subvención correspondente ao resto.
En todo caso, cando a contía do gasto xustificado sexa inferior ao 25% do orzamento
presentado coa solicitude de subvención, esta entenderase automaticamente como non
xustificada, dando lugar ao reintegro ou perda total do dereito á subvención
Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán
na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións
subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a
realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse as facturas e xustificantes
correspondentes. En todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración
definitiva como xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a
conta xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso
de que a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o
reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da
Lei xeral de subvencións.
De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza Xeral de Subvencións, as
subvencións, como regra xeral, serán aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no prazo
máximo de trinta días naturais dende que se dite o acto administrativo no que se teña por
xustificada a subvención.
Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a instancia dos
interesados, suxeitos á constitución de garantía, segundo o establecido no dito artigo 16 da
Ordenanza xeral de subvencións e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do
anticipo solicitado.
Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de subvencións, considerarase
como gasto efectivamente realizado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do
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vencemento do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será preciso
acreditar a realización do pago na conta xustificativa. Non obstante o anterior, e no exercicio
das súas facultades de control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos
simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir do mes seguinte ao do pago
da subvención, a acreditación do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta
xustificativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do
beneficiario, así como á imposición das sancións que procedan.
-Prazo xustificación: ata o 30 de outubro de 2021.
O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna
prórroga antes de finalizar o prazo de xustificación establecido no acordo de resolución.

Notifícolle isto, facéndolle saber que contra o dito acto poderá interpoñer un recurso
de reposición, previo ao contencioso – administrativo, ante o mesmo órgano que o ditou no
prazo dun mes, ou, alternativamente e de forma directa, un recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso - Administrativo de Ourense (ou outro que
resultase territorialmente competente en aplicación das regras establecidas no artigo 14 de la
Lei reguladora da xurisdición contencioso – administrativa), no prazo de dous meses. En
ningún caso poderán compaxinarse ambos recursos.
Os prazos computaranse de data a data a partir do día seguinte ao de recepción desta
notificación, vencendo no día equivalente do mes natural seguinte ou, de non existir este, no
último día do dito mes. No caso de que o día de vencemento sexa inhábil, entenderase
prorrogado o dito prazo ao primeiro día hábil seguinte.
Durante o mes de agosto non correrá o prazo para interpoñer o recurso contenciosoadministrativo, salvo para o procedemento para a protección dos dereitos fundamentais no que
o mes de agosto terá carácter de hábil.
Non obstante o anterior, poderá interpoñer calquera outro recurso ou acción
administrativa ou xudicial que estime procedente.
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O Secretario Xeral
Documento asinado electronicamente mediante
actuación administrativa automatizada aprobada
por resolución da Presidencia de 7 de febrero
de 2018.
26/07/2021
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