
Bases Reguladoras e Convocatoria Específica de Subvencións da Concellería 
de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro 

para a realización de programas e/ou actividades de promoción da muller no 
ano 2011

_______________________________________________________________

A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no seu artigo 25, 26 e 
28  confire  ás  administracións  locais  competencias  no  eido  da  Muller,  e  a  Lei  Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes impón aos poderes 
públicos que establezan medidas explícitas e accións positivas para acadar a igualdade real 
e efectiva entre mulleres e homes.

En  relación  cos  proxectos  encamiñados  ao  fomento  e  consolidación  do  asociacionismo 
feminino, á promoción da muller en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na 
prevención e combate da violencia de xénero, os vixentes orzamentos do Concello de Vigo 
para  o  ano  2011  consignan,  na  partida  orzamentaria  2311  4890000  “subvencións  da 
Concellería de Igualdade” un crédito por un importe total de 90.000,00€ (Noventa mil euros); 
crédito orzamentario, que o Concello de Vigo a través da Concellería de Igualdade destina a 
colaborar no financiamento de programas e actividades de promoción da muller.

A  concesión  destas  subvencións  efectuarase  baixo  os  principios  de  publicidade, 
concorrencia e obxectividade.

As  bases  e  convocatoria  que  seguen  teñen  por  obxecto  regular  a  concesión  destas 
subvencións e iniciar o procedemento para a dita concesión.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA SUBVENCIÓN.

I) Finalidade e período de realización:  

O obxecto das subvencións ao que se refiren as presentes bases e convocatoria é contribuír 
a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de actividades  das entidades sen 
ánimo de lucro  que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2011 e  cuxa 
finalidade sexa: 

1.Atender as demandas e necesidades das mulleres establecidas como  prioridade no 
“4º Plan integral de igualdade  de oportunidades entre mulleres e homes 2009/2012” do 
Concello de Vigo. Tendo en conta os obxectivos establecidos en cada unha das súas 5 
áreas  de  actuación:  Educación  en  Igualdade,  Conciliación  e  Corresponsabilidade, 
Participación Económica, Violencia de Xénero e Atención á Diversidade.
(pódese consultar o documento do IV Plan na web: www.igualdadevigo.org)



2.Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres, que 
favorezan o  acceso  e  permanencia  das  mulleres  naqueles  ámbitos  onde  se  atopen 
subrepresentadas. Promovendo por exemplo: accións formativas en áreas e/ou sectores con 
escasa  presenza  feminina,  acceso  e  permanencia  de  mulleres  en  postos  de 
responsabilidade ou  establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e 
faciliten a participación das mulleres pertencentes a colectivos en risco de exclusión.

3.Organizar  e  promover  actividades  en  ámbitos  e/ou  áreas  tradicionalmente 
feminizadas,  dirixidas  á poboación masculina.

4.Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos órganos 
de toma de  decisións das asociacións, así como a participación das mulleres en todos os 
ámbitos de actuación das organizacións.

5.Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no eido 
socio-laboral,  educativo  e  familiar,  evitando perpetuar  os  roles  tradicionalmente  sexistas. 
Desenvolvendo  tanto  actividades  de   sensibilización,  como  proxectos  con  actuacións 
innovadoras que propicien  eliminación de  de roles e estereotipos de xénero.

6.Favorecer actividades de investigación, eductivas e/ou culturais encamiñadas a recuperar 
a memoria histórica das mulleres de Vigo.

II. Ámbito  

O ámbito espacial destas actividades será o termo municipal de Vigo. 
Poderán  subvencionarse  excepcionalmente  actividades  fóra  do  municipio  de  Vigo 
(programas  de  intercambio  con  outras  asociacións,  asistencia  a  cursos,  congresos,  etc) 
debidamente xustificados e sempre que teñan relación cos obxectivos da convocatoria.

III. Destinatarias das accións  

Cando se trate de cursos de ocio e tempo libre, formación e/ou similares, as destinatarias 
últimas  deberán  ser  mulleres.  Cando  estas  xornadas  ou  cursos  teñan  como  obxectivo: 
informar,  concienciar  e  formar  no  eido  da  perspectiva  de  Xénero  e  a   Igualdade  de 
Oportunidades poderan incorporarse homes ao alumnado.

Asemade,  tal  e  como  recolle  o  apartado  3  do  punto  anterior,  poderanse  subvencionar 
proxectos  dirixidos  exclusivamente  á  poboación masculina  que promovan actividades  en 
ámbitos e/ou áreas tradicionalmente feminizadas.

SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado corresponden á  participación ou 
organización da/s actividade/s obxecto da axuda. 



As entidades que presenten a esta convocatoria proxectos para a realización de cursos, 
xornadas  ou  similiares,  terán  en conta  que  serán gastos  subvencionables  os  soldos  ou 
honorarios do persoal docente e os correspondentes gastos de seguros sociais.
Asemade,  poderanse  imputar  gastos  de  actividade  de  coordinación,  que  deberá  ser 
realizada  por  persoa  física  distinta  da  encargada  da  impartición  do  proxecto  formativo, 
sempre e cando se xustifique a súa necesidade. Cando a persoa que realiza a coordinación 
sexa persoal contratado con anterioridade pola entidade solicitante, non se poderá imputar 
máis do 20% da  remuneración líquida mensual do período que abrangue a realización do 
proxecto.

Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que se imputen 
á  actividade  subvencionada  na  parte  que  razoablemente  corresponda  de  acordo  con 
principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida na 
que tales custos correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade. 
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando, tratándose de gastos por subministros ou 
servizos,  excedan  estes  de  12.000  €,  salvo  que  non  exista  mercado  para  as  ditas 
contratacións.

A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.

A subvención  concedida  financia  a  actividade  no  seu  conxunto;  a  desagregación  do 
orzamento que se debe detallar no apartado 4. do anexo II só ten efectos informativos non 
sendo vinculante  de cara á xustificación da actividade subvencionada.

TERCEIRA.- CONTÍA TOTAL E  CRÉDITO ORZAMENTARIO.

A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 90.000,00 euros (noventa mil 
euros) que se farán efectivas con cargo á partida orzamentaria para o exercício de 2011; 
2311 4890000 “Subvencións da concellería de Igualdade”.

CUARTA.-  COMPATIBILIDADE DA SUBVENCIÓN.

Estas  subvencións  serán  compatibles  con  calquera  outra  subvención  ou  axuda  para  a 
mesma finalidade procedente  de  calquera  outra  administración  ou  de  entes  públicos  ou 
privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

A  entidade  beneficiaria  deberá  comunicar  ao  Concello  de  Vigo  a  obtención  doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta 
comunicación  deberá  efectuarse  no  momento  en  que  se  coñeza  e,  en  todo  caso,  con 
anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos. 

En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da 
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou  o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.



QUINTA. - REQUISITOS DAS BENEFICIARIAS.

1. Poderán solicitar e obter estas axudas :   

a) As entidades e asociacións sen finalidade de lucro, públicas ou privadas domiciliadas no 
termo  municipal  de  Vigo,  que  realicen  actividades  de  interese  municipal  e  se  atopen 
debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.
b) As entidades e asociación sen finalidade de lucro, públicas ou privadas,que, aínda que 
non estean domiciliadas no municipio de Vigo,  realicen actividades de interese municipal 
dentro do termo municipal ou en beneficio deste.
c) Que conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e finalidades 
coincidentes cos establecidos nas presentes bases.
d)  Que  dispoñan  de  estrutura  suficiente  para  garantir  o  cumprimento  dos  obxectivos 
propostos e acreditar a experiencia e capacidade necesaria para o logro de tales obxectivos.

2. Quedan excluídos expresamente desta convocatoria os seguintes proxectos:   

a)  Aqueles que para a mesma finalidade, foron solicitados noutras áreas ou servizos do 
Concello de Vigo.
b) Aqueles que teñan unha relación e canle máis específica de subvención con outras áreas 
do Concello de Vigo.
c)  Aqueles que supoñan a edición de documentos internos,  así  como externos de signo 
exclusivamente propagandístico.
d) Aqueles de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou confesional.
e) Aqueles que inclúan actividades docentes previstas nos planes de ensino vixentes.
f) Aqueles que inclúan os gastos xerais das entidades solicitantes relativos á administración , 
xestión,  financiamento,  adquisición  de  patrimonio,  investimentos  e  equipamento, 
mantemento ou alugueiro do local social.
g) Aqueles que non reúnan as condicións mínimas de interese xeral, indicando unha mala 
definición do mesmo ou que a materia non se axusta aos obxectivos da convocatoria.
h) Cando a Comisión de Valoración, logo de valorar os programas presentados conforme 
aos criterios sinalados na Base Sétima, formule unha proposta de concesión de subvención 
para  un  proxecto  por  importe  superior  a  1.500,00€   poderá  denegar  outro/s  proxecto/s 
presentado/s pola mesma entidade aínda que reúna/n os criterios e requisitos establecidos 
nestas bases.
3. As solicitantes deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 
de  xuño,  de  subvencións  de  Galicia  e  non  estar  incursas  nas   prohibicións  para  ser 
beneficiaria  da  subvención  previstas  no  dito  artigo.  En  consecuencia,  as  entidades 
solicitantes entregarán unha declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen 
os apartados 2 e 3 do citado artigo 10.

4. Na fase de proposta de resolución as solicitantes deberán acreditar que se atopan ao 
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e para coa Seguridade Social mediante 
a presentación das certificacións ás que se refire o artigo 22 do RD 887/2006, 21 de xullo, 
polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións. Existe a posibilidade de 
acreditar simplificadamente estas circunstancias, nos supostos indicados no artigo 24 do 



citado RD 887/2006, en particular o parágrafo cuarto para aquelas subvencións nas que o 
importe das cales non supere a contía de 3.000€.

 5. Igualmente as solicitantes das subvencións deberán acreditar que se atopan ao corrente 
das súas obrigas para co Concello de Vigo, para o cal, entenderase que o solicitante, ao 
presentar a solicitude de subvención, autoriza á comisión avaliadora para solicitar de oficio 
os datos e a documentación acreditativa de tal extremo ós departamentos administrativos 
responsables. 

SEXTA.- OBRIGAS DAS BENEFICIARIAS.

Serán obrigas das beneficiarias das subvencións,  ademais das previstas nestas bases e 
convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:

1º.-  Levar  a cabo a proposta que fundamenta a concesión da axuda na forma,  prazo e 
termos  establecidos  na  solicitude,  asumindo  as  obrigas  (impostos,  permisos,  seguros, 
dereitos de autoría, etc...) e demais responsabilidades legalmente esixibles en cada caso.

2º.- Responder da veracidade dos datos da solicitude, baixo a persoal responsabilidade da 
persoa que subscriba a solicitude.

3º.- Utilizar unha linguaxe e imaxe non sexista en todo o soporte material e audiovisual que 
se empregue para a organización, difusión e execución das súas actividades. 

4º.-  Utilizar imaxes non estereotipadas,  que visibilicen o aporte das mulleres nas facetas 
públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.

5º.- Someterse ás actuacións de comprobación, seguimento, control financeiro e inspección 
que o Concello de Vigo considere necesario.

6º.- Responder legalmente da falta de veracidade dos datos expostos e do incumprimento 
das presentes bases.

7º.-Asumir  as  responsabilidades  que  poidan  derivarse  da  realización  dos  programas  e 
actividades.

8º.-Solicitar e dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das 
actividades.

9º.-Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor/a e todos os demais gastos derivados da 
realización das actividades para as que se solicita a subvención



10º.-A lingua que se empregará, nos distintos soportes de difusións da actividade, será o 
galego dentro do ámbito territorial de Galicia. A Concellaría de Igualdade estudará cal sería a 
lingua a  empregar  para  a  difusión  noutros  ámbitos  territoriais.  En  todo  caso,  actuaríase 
conforme á Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Vigo.

11º.-  As  demais  obrigas  establecidas  no  artigo  11  da  Lei  9/2007  do  13  de  xuño,  de 
subvencións  de  Galicia  e  no  artigo  14  da  Lei  38/2003,  do  17  de  decembro,  xeral  de 
subvencións e o R.D 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada 
Lei.

SÉTIMA.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN. 

A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e se tramitarán en réxime de 
concorrencia competitiva, tendo sempre como límite as dispoñibilidades orzamentarias da 
concellería de igualdade destinadas para tal fin no presente exercicio. Neste sentido, logo de 
excluír as solicitudes segundo o estipulado no punto 2 da base Quinta, a comisión avaliadora 
terá en conta os seguintes criterios e baremos de puntuación sobre un máximo de 50 puntos 

a)  Calidade do proxecto e adecuación aos obxectivos recollidos na cláusula Primeira das 
bases. 
   -  Calidade  do  proxecto (valorarase  a  rigorosidade,  o  equipo  de  traballo  presentado, 
coherencia e viabilidade do proxecto): 0 a 10 puntos

-   Por  recoller  o  proxecto  algún dos obxectivos  e  accións  contempladas  no  IV  plan 
integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Vigo: Ata un máximo de 10 
puntos.

b) Características do proxecto:

a) Ámbito de aplicación  (0 a  5 puntos)
b) Número de beneficiarias (0 a 5 puntos)
c) Participación de voluntariado (0 a 5 puntos)

c) Traxectoria da entidade e grao de implicación nas actividades da concellería de igualdade. 
Ata 10 puntos

Valorarase tendo en consideración o tempo que leve a entidade participando activamente a 
prol da igualdade e a asistencia  e colaboración nas actividades propias da concellería de 
igualdade polas directivas, socias e persoas colaboradoras da entidade solicitante.

d)  O  emprego  da  lingua  galega  na  realización  das  actividades  para  as  que  se  solicita 
subvención,segundo o previsto no artigo 20.2º l) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia: 5 puntos. Para ter en consideración este criterio será necesario que a entidade 
solicitante aporte declaración asinada pola/o representante da entidade conforme se 



compromete á utilización da lingua galega en todo o desenvolvemento da/s  actividade/s 
obxecto da subvención.

A Comisión de Valoración encargada da avaliación dos proxectos terá en consideración os 
datos  aportados  pola  entidade  xunto  co  seu  propio  coñecemento  a  través  dos  datos 
existentes no servizo de Igualdade do Concello de Vigo.

OITAVA.- CONTÍA INDIVIDUALIZADA DAS SUBVENCIÓNS.

O importe total máximo destinado a estas subvencións distribuirase entre todas as entidades 
que, por reunir os requisitos esixidos nestas bases para ser beneficiaria, sexan admitidas a 
participar  no  procedemento  de  concesión  das  subvencións,  en  función  da  puntuación 
acadada no proceso de avaliación que se realizará en función dos criterios previstos na Base 
Sétima. 

NOVENA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS.

O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva 
que se iniciará de oficio tras a aprobación das presentes bases e convocatoria pola Xunta de 
Goberno Local.

DÉCIMA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES. 

O prazo para presentar as solicitudes a esta convocatoria será de 20 días naturais, contados 
dende o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Província.

DECIMO PRIMEIRA.-  SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.

Coa solicitude, segundo o modelo que figura como anexo I do expediente, deberase achegar 
a demais documentación esixida nestas bases e convocatoria, segundo os modelos, no seu 
caso, que figuran nos demais anexos ao dito expediente. 

A instancia de solicitude será asinada pola representante legal da entidade peticionaria e 
presentarase  no  Rexistro  Xeral  do  Concello  de  Vigo  ou  por  algún  dos  procedementos 
previstos  no  artigo  38.4  da  Lei  30/1992  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  do 
Procedemento  Administrativo  Común  e  dirixida  ao  Excmo.  Sr.  Alcalde,  segundo  modelo 
normalizado  (Anexo  I).  Presentarase  unha  única  solicitude  para  todos  os  proxectos 
solicitados.

Xunto coa instancia de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación:

1) Proxecto de actividades a favor das mulleres para as que se solicita subvención (Anexo II) 
xunto co informe desagregado de ingresos e gastos da actividade.  Encherase tantas veces 
como número de proxectos se soliciten. No caso de presentar proxectos de formación ou 



xornadas e charlas deberá achegarse currículo do profesorado ou das relatoras ou relatores 
segundo o caso. 

2) Memoria de actividades a favor das mulleres que desenvolveu a entidade durante o ano 
2010, esta deberá vir asinada polo/a representante da entidade.

3) Fotocopia  do  CIF  da entidade solicitante.

4)  Certificado da titularidade da conta  bancaria  a favor  da entidade solicitante  expedido 
cunha antigüidade inferior a seis meses.

5) Certificado que acredite que a entidade solicitante está ao día nas obrigas tributarias coa 
Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,  a Seguridade Social e o 
Concello  de  Vigo.  Estas  certificacións  poderán  ser  substituídas  por  unha  declaración 
responsable da entidade solicitante como réxime simplificado desta acreditación (punto 5 do 
Anexo III).

6) Declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os apartados 2 e 3 do 
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (punto 4 do Anexo III).

7) Declaración das solicitudes de subvención realizadas ou concedidas a outros organismos 
e institucións públicas ou privadas dos proxectos para os que se solicitan as subvencións 
(punto 3 do Anexo III).

8)  Declaración  da  secretaría  da  entidade  na  que  conste  quen  ten  a  condición  de 
representante legal da entidade (punto 1 do Anexo III).

DÉCIMO SEGUNDA.- SUBSANACIÓN DA SOLICITUDE.

Consonte  co  establecido  no  artigo  71  da  Lei  30/1992,  de  26  de  novembro,  se  a 
documentación aportada fora incompleta ou non reunira os requisitos esixidos na presente 
convocatoria, a solicitante será requirida para que complete a documentación ou subsane a 
deficiencia no prazo de 10 días hábiles, contados a partir da recepción da notificación, coa 
advertencia de que se non o fixera se lle terá por desistida a súa solicitude e arquivarase o 
expediente sen máis trámite.

DECIMO TERCEIRA.- PUBLICIDADE.

1.- Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.
A presente convocatoria coas bases reguladoras da concesión das axudas será publicada no 
correspondente diario oficial, anunciada na prensa local con referencia ao boletín oficial no 
que aparece publicada, e na paxina web www.vigo.org, unha vez sexa aprobada pola Xunta 
de Goberno Local.

http://emprego.vigo.org/


2.-Publicidade das subvencións concedidas.
As axudas que se concedan ao abeiro das presentes bases e convocatoria serán publicadas 
no  correspondente  diario  oficial,  cando  a  súa  contía  sexa  de  3.000€  ou  superior,  con 
expresión da convocatoria, crédito orzamentario ao que se imputan, beneficiario, cantidade 
concedida e finalidade da subvención. As solicitantes ás que se lles conceda a subvención 
terán dereito a que non se fagan públicos os seus datos persoais cando a publicación poda 
ser contraria ao respecto e salvagarda do dereito ao honor, intimidade persoal e imaxe. 

Ademais desta publicación para as axudas de contía igual ou superior a 3.000 €, o listado de 
tódalas axudas que se concedan será publicado, coas devanditas indicacións, na páxina web 
www.vigo.org e exposto no taboleiro de anuncios do Concello

A presente convocatoria e as súas bases reguladoras, así como o modelo de  solicitude e 
demais modelos normalizados que constitúen os seus anexos, necesarios para a demanda 
destas axudas, facilitaranse na Oficina de Información do Concello de Vigo, nas oficinas da 
Concellería de Igualdade e na propia paxina web do Concello de Vigo.

3.-Publicidade do financiamento público.

As entidades beneficiarias  das subvencións deben informar  e publicitar  as  actividades e 
servizos subvencionados, facendo constar nun lugar destacado dos diferentes soportes a 
lenda “Colabora a Concellería de Igualdade- Concello de Vigo”, coa a inclusión do logotipo e 
anagrama  que  se  pode  descargar  da  paxina  web  da  concellería  de  igualdade 
www.igualdadevigo.org.  Se no financiamento interveñen outras entidades, a prelación en 
orde e tamaños será proporcional á contía achegada por cada unha delas.

DÉCIMO  CUARTA.-  ÓRGANOS  COMPETENTES  PARA  A  INSTRUCCIÓN  E 
RESOLUCIÓN  DO  PROCEDEMENTO  E  PRAZO  PARA  A  NOTIFICACIÓN  DA 
RESOLUCIÓN.

A Concellería de Igualdade será a encargada da instrución do procedemento de concesión 
das  subvencións  quen  realizará  de  oficio  cantas  actuacións  estime  necesarias  para  a 
determinación,  coñecemento  e  comprobación  dos  datos  en  virtude  dos  cales  debe 
formularse a proposta de resolución, de conformidade co previsto no art. 24 da Lei xeral de 
subvencións. 

De  conformidade  co  disposto  na  Base  Sétima  a  Comisión  de  Valoración  avaliará  as 
solicitudes de subvención para cada un dos programas presentados.  Esta Comisión é o 
órgano  colexiado  composto  pola  concelleira  delegada  de  Igualdade,  que  actuará  como 
presidenta, a xefa do servizo de Igualdade e unha funcionaria da mesma área que actuará 
como secretaria.

http://www.igualdadevigo.org/
http://www.vigo.org/


A  Comisión  Avaliadora,  a  través  da  Concellería  de  Igualdade,  como  órgano  instrutor, 
formulará a proposta de concesión das subvencións á Xunta de Goberno Local consonte a 
avaliación realizada.

O expediente de concesión de subvencións conterá o informe do órgano instrutor no que 
conste que da información que ten no seu poder se desprende que as beneficiarias cumpren 
todos  os  requisitos  necesarios  para  acceder  a  elas.  (artigo  21.4  parágrafo  6  da  lei  de 
subvencións de Galicia).

A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas. 
O prazo para a instrución e resolución do expediente será de tres meses, como máximo, 
desde o último día de prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello, 
e a súa resolución notificarase ós solicitantes no prazo de dez días a partir da súa data, de 
acordo co previsto no artigo 58 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

A  resolución  da  Xunta  de  Goberno  Local,  sobre  concesión  das  axudas,  esgota  a  vía 
administrativa e contra a mesma poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Xunta de 
Goberno Local no prazo dun mes a contar do día seguinte ó da súa notificación, ou ben 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  o  Xulgado  do  Contencioso-
Administrativo de Vigo,  no prazo de dous meses desde o seguinte ó da notificación,  de 
acordo co artigo 116 da lei 30/1992, de 26 de novembro e 8.1 e 46 da Lei Reguladora da 
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Transcorrido  o  devandito  prazo  de tres  meses sen que  a  Xunta  de Goberno Local  dite 
resolución expresa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación 
presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este 
último  prazo  unicamente  poderá  interpoñerse  recurso  contencioso-administrativo  ante  o 
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, sen prexuízo, da procedencia do recurso 
extraordinario de revisión.

En  todos  os  casos  os  prazos  contaranse  a  partir  do  día  seguinte  á  recepción  da 
correspondente  notificación   ou  da  data  na  que  o  recurso  de  reposición  se  entende 
desestimado.

As entidades beneficiarias das axudas están obrigadas no prazo máximo de 15 días a contar 
do  seguinte  ao  da  notificación  a  comunicar  por  escrito  á  Concellería  de  Igualdade  a 
aceptación ou renuncia das axudas. A falta de manifestación expresa entenderase aceptada. 
Xunto coa aceptación deberá comunicar os seguintes datos:

- Calendario, horario e local de realización da actividade.
- No caso de programas subvencionados que inclúan diversas actividades indicarase 

a/s  actividade/s  subvencionada/s que serán obxecto da xustificación por  parte  da 
entidade.



DÉCIMO QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN.

As beneficiarias non poderán subcontratar con terceiros/as a actividade subvencionada.
DÉCIMO SEXTA.- XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.

O  prazo  para  presentar  as  xustificacións  das  subvencións  concedidas  remata  o  31  de 
xaneiro de 2012. No devandito prazo as entidades beneficiarias xustificarán  o cumprimento 
das finalidades para as que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos  recibidos. 
Transcorrido este prazo perderase o dereito a percibir a subvención. 

A  xustificación  deberá  realizarse  polo  100%  do  importe  da  axuda  concedida  mediante 
rendición de conta xustificativa que comprende unha memoria de actuación, unha memoria 
económica  (relación  de  gastos  e  achegas  de  facturas)  e  os  Anexos  IV  debidamente 
cubertos.

Ao efecto de xustificar a subvención as beneficiarias deberán achegar:

1)   Memoria  de  actuación  xustificativa  do  cumprimento  das  condicións  impostas  na 
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos 
asinada pola persoa responsable da actividade, e na que figurará, a seguinte información:

a. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
b. Datas e lugar de celebración.
c. Datos sobre as participantes: número, perfil, etc. e explicación do desenvolvemento 

da actividade.
d.  Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do 

curso, horas de formación e a identificación das mulleres  participantes e do/a monitor/a cos 
seus apelidos e nome,  e número de teléfono.

e.  Dous  exemplares  do  material  de  información,  boletíns  ou  libros  editados  e 
publicidade  relacionada coa actividade subvencionada; en caso de non terse editado ningún 
material publicitario deberá indicarse este extremo.

2)  Declaración xurada da entidade perceptora segundo o  Anexo IV-1, acreditativa dos 
seguintes extremos:

a) Percepción doutras axudas ou subvencións para os proxectos subvencionados.
b) Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade 

subvencionada.
c) Cando  se  xustifiquen  gastos  que  constitúan  rendementos  incluídos  no  ámbito  de 

aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi 
practicada  a  pertinente  retención,  así  como que  a  mesma foi  declarada,  liquidada e 
ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria.



d) Estar  ao  corrente  das  obrigas  tributarias  coa  Axencia  Tributaria,   a  Consellería  de 
Facenda da Xunta de Galicia, o concello de Vigo e coa Seguridade Social e declarar se a 
entidade está exenta ou non do IVE.

3)    Unha  memoria  económica  xustificativa  do  custo  das  actividades  realizadas,  que 
conterá:

a. Unha  relación clasificada dos gastos totais da actividade, con identificación do/a 
acredor/a e do documento, o seu importe, e data de emisión. (achegando un Anexo IV-2 por 
cada programa a xustificar)

b.   Facturas  orixinais, polo  importe  total  da  subvención  outorgada.  Ditas  facturas 
deberán conter os seguintes requisitos esixidos legalmente:

-  Número e no seu caso serie.
-  Nome e apelidos ou denominación fiscal.
-  Número de identificación fiscal (NIF ou CIF)
-  Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación, adquisición ou 

contraprestación.
- Lugar e data de emisión.
- Nas  facturas  computarase  o  gasto  acreditado,  deducindo  o  IVE,  salvo  que  se 

xustifique se está exenta de IVE;  as  facturas emitidas por  profesionais  levarán a 
pertinente retención do IRPF.

Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as 
condicións previstas no do RD 1496/2003, polo que se regula o deber de expedir a entregar 
facturas que incumbe a empresarios/as e profesionais.

Para  posibilitar  o  control  da  concorrencia  de  subvencións,  cando  a  entidade  solicitante 
demande a devolución do orixinal presentado para a xustificación da subvención, solicitará a 
través da unidade xestora da tramitación administrativa do expediente o selado (art. 73 do 
RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003 LXS) da 
factura orixinal  indicando na mesma o motivo da subvención,  así  como se o importe do 
xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida, indicando neste caso o 
importe  exacto  que  resulte  afectado  pola  subvención.  Posteriormente  incorporará  ao 
expediente  copia  do  xustificante  orixinal  selado  e  a  unidade  administrativa  procederá  á 
devolución do orixinal.

En  relación  á  xustificación  do  pago  de  usos  das  instalacións  deportivas  municipais  do 
Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal  emitido polo Organismo autónomo 
IMD, acreditativo dos ingresos por eses conceptos.

Nas subvencións concedidas a entidades dependentes ou relacionadas á Universidade a 
xustificación poderá consistir na certificación da intervención ou órgano que teña atribuídas 



as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade 
para a que foi concedida.

En xeral os documentos xustificativos deberán  corresponderse con gastos relacionados de 
forma directa ao exercicio 2011, e non deberá constar de forma expresa se os mesmos foron 
pagados  con  anterioridade  á  finalización  do  proceso  de  xustificación  determinada  nesta 
convocatoria.
Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que se imputen 
á  actividade  subvencionada  na  parte  que  razoablemente  corresponda  de  acordo  con 
principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida na 
que tales custos correspondan ao período no que efectivamente se realiza a actividade. 

4)   Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo Concello, en relación coa 
xustificación da subvención.

DÉCIMO SÉTIMA.- COMPROBACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.

A  axeitada  xustificación  da  subvención,  a  realización  da  actividade  subvencionada  e  o 
cumprimento da finalidade que determinou a súa concesión será comprobada polos servizos 
da Concellería de Igualdade, A xefa do servizo de Igualdade emitirá informe ao respecto 
facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes 
en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada 
e a xustificación achegada.  

DECIMO OITAVA.- OBRIGA DE INFORMACIÓN.

A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de 
Igualdade e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no 
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

DECIMO NOVENA.- PAGAMENTO.

O  aboamento  das  subvencións  efectuarase  mediante  transferencia  bancaria,  unha  vez 
rematen os programas obxecto da subvención e sexan debidamente xustificados. 

Procederase ao pago parcial ou redución proporcional do importe nos seguintes casos:

 Cando o gasto xustificado sexa inferior  ao 100 % do importe da contía da axuda 
concedida.

 Pola obtención de maior financiamento do previsto no proxecto.
 Polo incumprimento das obrigas da entidade  beneficiaria. 

 



As subvencións serán compatibles con calquera  tipo  de axuda concedida por  diferentes 
administracións ou entes públicos ou privados, excepto con outras axudas concedidas polo 
Concello de Vigo para o mesmo obxecto e finalidade. Toda alteración das condicións tidas 
en conta para a concesión da subvención, e en todo caso a obtención, concorrente das 
subvencións por outras administracións, poderá dar lugar á modificación da resolución de 
concesión, xa que ao tratarse dunha subvención, os ingresos non poden ser superiores aos 
gastos.

A  resolución-liquidación  da  axuda,  co  aboamento  do  pago  parcial  ou  proporcional 
correspondente, será competencia da Concelleira delegada de igualdade.

Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no 
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedora por 
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración 
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.  

VIXÉSIMA.- PERDIDA  DO  DEREITO  AO  COBRO,  NULIDADE  E  REINTEGRO  DAS 
SUBVENCIÓNS. RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS. 

1.-Perda do dereito ao cobro

Dará lugar  á  perdida  do dereito  ao cobro  da subvención o incumprimento  por  parte  da 
beneficiaria da subvención de calquera das obrigas previstas nestas bases reguladoras e 
convocatoria e especialmente as obrigas ás que se condiciona o pago único da subvención; 
o incumprimento  dos requisitos,  condicións  e  demais  circunstancias que determinaron o 
outorgamento da subvención; a variación da finalidade da actuación; a falta de xustificación 
da  subvención  ou  a  insuficiencia  desta;  á  obtención  concorrente  doutras  axudas,  que 
determinarían o reintegro da municipal e a concorrencia dalgunha das causa previstas no 
artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia.

Cando  o  incumprimento  da  actividade  subvencionada  se  traduza  nunha  diminución 
significativa da actividade subvencionada,  traducible  a termos económicos en función do 
proxecto presentado e do seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do 
obxectivo da subvención, procederá a perda do dereito a subvención ou o seu reintegro na 
mesma proporción.  En todo caso procederá a redución da subvención,  coa conseguinte 
perda do dereito ao cobro, ou, no seu caso o reintegro do exceso da subvención sobre o 
custo da actividade subvencionada.

A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se 
coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos 
recibidos. 



2.- Nulidade, reintegro, infraccións e sancións

Canto ás causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das axudas e de reintegro 
das  mesmas  estarase  ao  disposto  no  artigos  32  e  33  da  Lei  9/2007,  de  13  de  xuño,  de 
subvencións de Galicia. 

Procederá o reintegro das cantidades percibidas, coa conseguinte esixencia de xuros de demora 
desde o aboamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, nos 
casos do artigo 33 LSG.

En canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer as entidades  beneficiarias destas 
axudas e  o procedemento para a súa imposición estarase ao disposto no IV da Lei 9/2007, de 13 
de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o 
Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

VIXÉSIMO PRIMEIRA.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Os  datos  das  solicitantes  e  as  das  súas  representantes  serán  incorporados  aos  ficheiros 
municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das 
subvencións  obxecto  das  presentes  bases  reguladoras  e  convocatoria,  a  práctica  das 
publicacións,  comunicacións  e  notificacións  de  obrigado  cumprimento,  o  seguimento  e 
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións 
de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.

Os ditos datos  serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei  30/1992,  do 26 de 
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo 
Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.

A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Concellería de Igualdade do Concello de Vigo. 

VIXÉSIMO SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

A presente convocatoria rexerase pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a 
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21 de 
xullo, polo que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do 
estado en materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 
887/2006;  as  Bases de Execución do Orzamento  do Concello  de Vigo para o ano 2011,  as 
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

Anexos  da  convocatoria  e  modelos  de  presentación  de  documentación:  Todos  os  anexos 
referidos nas presentes bases ou modelos normalizados para a solicitude destas subvencións 
serán facilitados polo servizo de información do Concello de Vigo ou ben a través da sua paxina 
web (www.vigo.org). 

http://www.vigo.org/

