CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN
PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA

Santago de Caompoteeaa

REUNIDOS

Dunha paree Dona Sutana Rodríguez Caarbaaao Direceora Xeraa de Detenvoavemeneo Petqueiro
da Caonteaaería do Mar aceuando en exercicio da compeeencia que een deaegada en vireude do
ditpoteo na Orde do 8 de teeembro de 2017 de deaegación de compeeenciat na Secreearía
Xeraa Técnica da Caonteaaería do Mar nat direcciónt xerait e xefaeurat eerrieoriait e na
Pretidencia do Caonteaao de Adminiteración do enee púbaico Poreot de Gaaicia (DOG nº 180)

E douera paree a entdade Federación Provinciaa de Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña CaIF:
V15041114 repreteneada por Manuea Daniea Formoto Moaedo (DNI 76499043 P) pretidenee
da Federación Provinciaa de Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña en vireude do artgo 20.1 dot
teut eteaeueot raticadot poaa Caonteaaería de Petca e Atuneot Marítmot o 14 de oueubro de
2004 (DOG núm. 215 do 4 de novembro de 2004).

EXPOÑEN

Primeiro

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Que a Caomunidade Aueónoma de Gaaicia oteenea compeeenciat excautivat en maeeria de
confraríat de petcadoret tegundo o artgo 27.29 do Eteaeueo de Aueonomía (Lei orgánica
1/1981 do 6 de abria) en contonancia co artgo 148.1.11 da Caontteución Etpañoaa e co Reaa
decreeo 3318/1982 do 24 de xuaao tobre o eratpato de funciónt e tervizot da Adminiteración
do Eteado a Gaaicia en maeeria de agricuaeura e petca.
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Segundo
Que a Caonteaaería do Mar a eravét da Dirección Xeraa de Detenvoavemeneo Petqueiro een
enere at túat compeeenciat o fomeneo da organización teceoriaa que te detenvoave co apoio ao
atociacionitmo e proporcionando atiteencia eécnica át confraríat de petcadoret organizaciónt
de produeoret da petca e demait atociaciónt reaacionadat co teceor.

Terceiro
Que a Federación Provinciaa de Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña é unha corporación de
dereieo púbaico ten ánimo de aucro doeada de pertonaaidade xurídica e da capacidade de
obrar para o cumprimeneo dot teut int e aceúa como órgano de contuaea e coaaboración coa
Adminiteración na defenta e promoción do teceor tendo o teu obxeceo a coordinación
xettón e repreteneación dot ineeretet económicot e tociait comúnt dat confraríat que a
ineegran.

Cuarto
Que a Federación Provinciaa de Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña eteá intcriea no foaio 3 do
Tomo 3 do Rexitero de Caonfraríat e dat túat Federaciónt creado poaa Lei 9/1993 do 8 de
xuaao de Caonfraríat de Petcadoret de Gaaicia.

Quinto
Que no proxeceo de aei de orzameneot xerait da Caomunidade Aueónoma de Gaaicia para o ano
2022 aprobado poao Caonteaao da Xunea con daea 18/10/2021 igura no capíeuao IV de
Trantferenciat Caorreneet concepeo 15.03.722A.481.3 proxeceo 2014 00639 a doeación
orzamenearia dettnada ao inanciameneo de gateot correneet da Federación Provinciaa de
Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña.

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Por eodo o expoteo at pareet compareceneet na repreteneación que oteenean acordan atinar
o pretenee convenio de coaaboración en bate át teguineet

CLÁUSULAS
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PRIMEIRA. OBXECTO
O pretenee convenio een por obxeceo eteabaecer at condiciónt de coaaboración enere a
Caonteaaería do Mar e a Federación Provinciaa de Caonfraríat de Petcadoret da Caoruña co in de
inanciar ot gateot correneet que te produzan no ano 2022 como contecuencia dat actvidadet
que detenvoava a federación ao aongo do referido exercicio.

SEGUNDA. NATUREZA E RÉXIME XURÍDICO
O réxime xurídico detee convenio ven deeerminado poao que nea te eteabaece; na Lei 9/2007
do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia; no Reguaameneo da Lei 9/2007 aprobado poao
Decreeo 11/2009 do 8 de xaneiro; na Lei 38/2003 do 17 de novembro xeraa de tubvenciónt; e
na demait normatva que texa de apaicación.
At aagoat ou diverxenciat que puideran apreciarte na apaicación do pretenee convenio
ineerpreearante e retoaverante motvadamenee poaa Adminiteración aueonómica previo
dieame non vincuaanee da comitión á que fai referencia a caáutuaa novena. Caonera at
retoauciónt que diee a devandiea comitión e poao caráceer adminiteratvo detee convenio
poderate ineerpor o oporeuno recurto coneencioto-adminiteratvo peranee o Tribunaa Superior
de Xuttza de Gaaicia.

TERCEIRA. ORZAMENTO

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Para tufragar ot gateot derivadot do pretenee convenio a Caonteaaería do Mar aporeará a
inaaidade do metmo a cantdade de novenea e teit mia eurot (96.000 €)) que te inanciarán
con cargo á partda orzamenearia 15.03.722A.481.3 proxeceo 2014 00639 do proxeceo de aei
de orzameneot xerait da Caomunidade Aueónoma de Gaaicia para o ano 2022 aprobado poao
Caonteaao da Xunea con daea 18/10/2021 medianee atignación nominatva.
En contecuencia o pretenee convenio eramíeate como expedienee antcipado de gateo
exittndo crédieo tuicienee e axeieado no proxeceo de aei de orzameneot xerait da Caomunidade
Aueónoma para o exercicio 2022. Por conteguinee acóaaete ao eteabaecido na Orde da
Caonteaaería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998 tobre eramieación antcipada de
expedieneet de gateo modiicada poaat ordet da metma conteaaería do 27 de novembro de
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2000 e do 25 de oueubro de 2001 quedando tometdo á condición tutpentiva de exiteencia de
crédieo axeieado e tuicienee no exercicio 2022.

CUARTA. GASTOS SUBVENCIONABLES
Son gateot tubvencionabaet aqueaet reaaizadot poaa beneiciaria como contecuencia dat
actvidadet que detenvoava:
a. Gastos de contratación de persoal (incauídat at atiteenciat eécnicat puneuait de
profetionait). Ot gateot impueabaet á coneraeación de pertoaa reducirante na paree equivaaenee
aot axuteet reeributvot derivadot do proxeceo de aei de orzameneot xerait da Caomunidade
Aueónoma de Gaaicia para o ano 2022 aprobado poao Caonteaao da Xunea con daea 18/10/2021
e reaatvot ao pertoaa ao tervizo da Adminiteración da Caomunidade Aueónoma.
b. Amortiacións e outros gastos correntes (arrendameneot reparaciónt maeeriaa de oicina
auga enerxía eaécerica combuttbaet -gatet gatóaeot gatoainat- aimpeza eeaéfono correot
atí como eodot aqueaet de timiaar naeureza).
c. Gastos fnanceiros e asimilados. Non terán en ningún cato tubvencionabaet ot xurot
debedoret dat coneat bancariat ot xurot recargot e tanciónt adminiteratvat e penait e ot
gateot de procedemeneot xudiciait. Sí terán tubvencionabaet at reteaneet comitiónt
bancariat incauídat at comitiónt de apereura e ot xurot de póaizat de crédieo e préteamot.
d. Indemniiacións por raión do serviio:
d.1 Axudat de cuteo.
Aaoxameneo e manueención: ton at cantdadet que te devengan diariamenee para tattfacer ot
gateot que orixina a eteancia fóra da retidencia habieuaa tempre que eteea direceamenee
reaacionada coa actvidade da federación.
Gateot de viaxe: é a cantdade que te aboa poaa utaización de caaquera medio de erantporee e
por razón do tervizo.
d.2 Atiteenciat.
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Eneenderate por atiteencia a indemnización que proceda aboar poaa concorrencia a reuniónt
da federación.
O procedemeneo para a deeerminación dat contat para at indemnizaciónt por razón do
tervizo virán deeerminadat not retpectvot eteaeueot da federación.
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Non obteanee o gateo impueabae por razón do tervizo previteo no aneedieo puneo d.1 (axudat
de cuteo) eerá o teu aímiee nat contat que para eteat indemnizaciónt te eteabaecen para o
pertoaa con dettno na Adminiteración Aueonómica de Gaaicia para o grupo 2º no Decreeo
144/2001 de 7 de xuño tobre indemnizaciónt por razón de tervizo ao pertoaa con dettno na
Adminiteración aueonómica de Gaaicia modiicado poao Decreeo 96/2011 de 5 de maio. Terate
en conea o eteabaecido no apareado caero do artgo 12º do Decreeo 144/2001 do 7 de xuño.
Aot efeceot do artgo 29.1 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia
contiderarante gateot tubvencionabaet aqueaet que de xeieo indubidabae retpondan á
naeureza da actvidade tubvencionada.
Aot efeceot do artgo 29.2 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia
contiderarate gateo tubvencionabae o corretpondenee a unha actvidade tervizo ou
tubminiteración contumida no ano 2022 aínda que non eteea pagado no momeneo de
pretenear a xutticación tempre que eteea emitda a faceura ou documeneo de vaaor
probaeorio equivaaenee.

QUINTA. OBRIGAS
Son obrigat da beneiciaria contonee o artgo 11 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt
de Gaaicia:
a. Xutticar anee a Caonteaaería do Mar o cumprimeneo dot requitieot e condiciónt recoaaidat no
pretenee convenio coa achega dot documeneot e certfcados aot que te fai aautión nat túat
caáutuaat.
b. Someeerte át aceuaciónt de comprobación e coneroa inanceiro a efeceuar poaot órganot
detea Caonteaaería atí como por ouerot órganot de coneroa compeeeneet (Ineervención Xeraa
Caonteaao de Caoneat Tribunaa de Caoneat ou órganot Caomunieariot) aporeando canea
información aaet texa requirida no exercicio dat referidat aceuaciónt.
c. Caomunicar á Caonteaaería do Mar a obeención douerat tubvenciónt axudat ingretot ou
recurtot que inancien at actvidadet tubvencionadat.
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d. Ditpoñer de aibrot coneabaet rexiterot diaixenciadot e demait documeneot contonee a
aexitaación teceoriaa que aae texa de apaicación coa inaaidade de garantr o adecuado exercicio
dat facuaeadet de comprobación e coneroa.
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e. Caontervar ot documeneot xutticatvot da apaicación dot fondot recibidot incauídot ot
documeneot eaecerónicot en eaneo poidan ter obxeceo dat aceuaciónt de comprobación e
coneroa.
f. Proceder ao reineegro dot fondot percibidot not tupoteot previteot no artgo 33 da
devandiea Lei 9/2007.
A beneiciaria continee a incautión dot daeot reaevaneet detea tubvención not rexiterot
púbaicot que proceda de acordo co artgo 16 da Lei 9/2007.
A beneiciaria deberá eer cumpridat at obrigat eteabaecidat not artgot 55 e 58 do capíeuao VI e
nat tecciónt 3ª e 4ª do capíeuao IX do Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro poao que te reguaan
at confraríat de petcadoret de Gaaicia e at túat federaciónt tegundo te eteabaece na
Disposición adicional segunda do devandieo decreeo.
A eaa efeceo deberá aporearte aneet de que te proceda ao aibrameneo de ningunha cantdade
a certfcación acredieatva do cumprimeneo dat devandieat obrigat atinado poaa Dirección
Xeraa de Detenvoavemeneo Petqueiro.
Será condición necetaria para a tinaeura do pretenee convenio que at reeribuciónt do pertoaa
da federación eteean adapeadat ao ditpoteo no Decreeo 119/2012 do 3 de maio poao que te
reguaan at reeribuciónt e percepciónt económicat apaicabaet aot órganot de goberno ou
dirección e ao pertoaa directvo dat entdadet do teceor púbaico aueonómico e ao proxeceo de
aei de orzameneot xerait da Caomunidade Aueónoma de Gaaicia para o ano 2022 aprobado poao
Caonteaao da Xunea con daea 18/10/2021. Requitieo que terá acredieado medianee certfcación
do/a tecreeario/a da federación xuneo coa debida xutticación documeneaa que proceda.

SEXTA. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

1. A xustfcación dos gastos e o seu pagamento reaaizarate a eravét da conea xutticatva not
eermot eteabaecidot na Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia e no teu
Reguaameneo aprobado poao Decreeo 11/2009 do 8 de xaneiro medianee a preteneación da
Memoria económica xustfcatva do cuteo dat actvidadet reaaizat que incauirá a teguinee
documeneación:
a. Relación das facturas e ouerot gateot reaaizadot con identicación dot acredoret cot teut
NIF o número e a daea da faceura ou recibín o concepeo o imporee e daea de pagameneo.
Deberá igurar a tuma de cada concepeo e ao inaa o eoeaa dot gateot. Etea reaación eteará
conformada poao/a tecreeario/a da federación co viteo e prace do teu pretidenee.
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Taneo a preteneación dat faceurat que deberá de reaaizarte por caaquera dot mediot previteot
no artgo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de oueubro do procedemeneo adminiteratvo común dat
adminiteraciónt púbaicat como a túa reaación ordenada é requitieo impretcindibae para a
eramieación do mencionado pagameneo devoavéndote eoda a xutticación que non cumpra
con eteet requitieot.
Todot ot gateot que te preteneen nat xutticaciónt deberán vir acompañadot dot
comprobaneet de pago por caaquera dot mediot admitibaet excepeo na derradeira
xutticación que te admitrán como gateot reaaizadot aqueaet que retpondan á naeureza da
actvidade tubvencionada reaaizadot denero do ano 2022 non tendo necetario o pago previo
por paree da beneiciaria.
A beneiciaria deberá achegar na derradeira xutticación unha certfcación do/a tecreeario/a
da federación que coneerá unha reaación dot gateot non pagadot xutticando a
impotibiaidade do teu pagameneo. No prazo dun met a conear dende o cobro da axuda
débete remitr o comprobanee bancario para o teu arquivo no expedienee.
b. Os orixinais das facturas ou documeneot con vaaor probaeorio equivaaenee no eráico
xurídico ou con eicacia adminiteratva e dot recibín incorporadot na reaación á que te fai
referencia no parágrafo aneerior e a documeneación acredieatva do pagameneo. Ot
xutticaneet orixinait preteneadot marcarante cun teao para ot efeceot previteot no artgo 49
do Reguaameneo da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia aprobado poao
Decreeo 11/2009 do 8 de xaneiro. Ot orixinait terán devoaeot cando te comprobe a
xutticación do gateo.
Caando forme paree da conea xutticatva documeneot de gateot que conaeven pagot a conea
do IRPF e ou coeat por tegurot tociait aiquidabaet con poteerioridade á daea de xutticación o
imporee dat coeat deberate pretenear co documeneo acredieatvo da túa aiquidez not dez díat
teguineet ao remaee do prazo aegaamenee eteabaecido para o teu ingreto no período
voauneario; en eodo cato a diea preteneación eerá como daea aímiee o derradeiro día do met
teguinee ao uatmo erimetere do exercicio da convocaeoria.

CVE: i9CaE833A6
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c. Declaración das axudas toaicieadat ou concedidat para a metma inaaidade procedeneet dat
dittneat adminiteraciónt púbaicat ou douerot eneet púbaicot ou privadot na que te indicará de
ter o cato a entdade concedenee daea e imporee eoeaa concedido. Caando a actvidade
tubvencionada con cargo a etee convenio eteea reaacionada con acciónt que eeñen ouero
inanciameneo deberá achegarte informe deeaaaado de teparación dot gateot impueadot a
cada unha dat axudat ou aporeaciónt.
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d. Declaración responsable de non etear a beneiciaria incurto en ningunha dat cautat
previteat no artgo 10.2 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia para ter
beneiciaria detea axuda.
e. Cos gastos derivados das indemniiacións por raión do serviio achegarate unha decaaración
xurada na que te reaacione nome apeaido reaación ou víncuao coa federación actvidade que
xera o gateo. Not gateot reaatvot a viaxet ademait deberán de expretarte netea decaaración
xurada o obxeceo de eaaet viaxet e a túa duración.
Iguaamenee achegarate certfcación do/a tecreeario/a da federación co viteo e prace do teu
pretidenee no que te recoaaa o acordo do órgano compeeenee poao que de conformidade co
ditpoteo not eteaeueot da federación te aproban at contat por etee concepeo. Ademait netea
certfcación deberán reaacionarte eteet gateot indicando o nome e apeaidot da pertoa
cautanee o teu víncuao coa federación atí como augar daea hora e motvo do detprazameneo
que orixine a indemnización.
Etea certicación non incauirá ot gateot por tubminiteración do combuttbae contumido poaot
vehícuaot da federación cando ton utaizadot poaot teut cargot e poao teu pertoaa para o
cumprimeneo dunha comitión de tervizo con dereieo a indemnización xa que o combuttbae
contumido poaot vehícuaot da federación cando ton utaizadot poaot teut cargot e poao teu
pertoaa para o cumprimeneo dunha comitión de tervizo con dereieo a indemnización é un
gateo eaixibae ineegrado no apareado b) da caáutuaa cuarea do convenio reaatvo át
amortzaciónt e ouerot gateot correneet procedendo poao eaneo a túa aiquidación tegundo o
indicado not apareadot a) e b) da pretenee caáutuaa texea.
Todot ot gateot por indemnización por razón do tervizo deberán etear direceamenee
reaacionadot coa actvidade da federación.
2 Lugar de presentación da documentación Toda a documeneación da xutticación deberá
achegarte por caaquera dot mediot previteot no artgo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de oueubro
do procedemeneo adminiteratvo común dat adminiteraciónt púbaicat á Dirección Xeraa de
Detenvoavemeneo Petqueiro.
De acordo co eteabaecido no artgo 62 e 65 4 f) do Reguaameneo da Lei 9/2007 do 13 de xuño
de tubvenciónt de Gaaicia aprobado poao Decreeo 11/2009 do 8 de xaneiro efeceuarate o
aibrameneo da axuda do teguinee xeieo:
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Pagameneot contonee ao artgo 62 do Reguaameneo da Lei 9/2007: medianee pagameneot
parciait unha vez xutticadot ot gateot comprentivot de poao menot o 25% do imporee
do convenio por paree da beneiciaria.
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-

A daea eope de preteneación da documeneación xutticatva dot gateot que reteaten para
aboar aea acadar o 100% é o 16 de novembro de 2022 coa excepción dot gateot
correneet do met de decembro que poderán pretenearte aea o 15 de decembro e que
deberán de etear indicadot como previtiónt nun anexo á memoria preteneada no met de
novembro.

De conformidade co previteo na Lei 9/2007 de tubvenciónt de Gaaicia para ot efeceot detea
xutticación contiderarante gateot aqueaet reaaizadot duranee o ano 2022 que retpondan á
naeureza da actvidade tubvencionada.
Para a maeeriaaización dot referidot aibrameneot terá necetaria a emitión de certfcación
favorabae da Dirección Xeraa de Detenvoavemeneo Petqueiro da Caonteaaería do Mar.
Poderante reaaizar pagameneot antcipadot que tupoñerán eneregat de fondot con caráceer
previo á xutticación como inanciameneo necetario para poder aevar a cabo at aceuaciónt
inhereneet á tubvención de acordo coat condiciónt eteabaecidat not artgot 62 e 63 do
Reguaameneo da Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia aprobado poao Decreeo
11/2009 do 8 de xaneiro. A entdade beneiciaria deberá de toaiciear o imporee de pagameneo
antcipado que contidere necetario aea un máximo de 22.200 00.- €). Dado que a axuda eteá
inanciada con cargo aot crédieot orzameneariot corretpondeneet ao capíeuao IV
“Transferencias correntes, destnadas a familias e instttcións sen fns de ltcro” queda
exonerada da contteución de garanta ao abeiro do artgo 65-4º f) do aneedieo Reguaameneo
da Lei 9/2007.
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Caontonee ao ditpoteo no artgo 11 do Reguaameneo da Lei 9/2007 no teu parágrafo h) reaatvo
á timpaiicación da acredieación do cumprimeneo dat obrigat coa Adminiteración púbaica da
Caomunidade Aueónoma coa Adminiteración do Eteado e coa Seguridade Sociaa “a obriga de
presentar a certfcación prevista no artgo anterior poderá ser stbstttída pola declaración
responsable do solicitante de estar ao corrente do ctmprimento das obrigas tribttarias ot
fronte a Segtridade Social e de non ter pendente de pago algtnha ottra débeda coa
Administración pública da Comtnidade Attónoma nos segtintes casos: h) as stbvencións con
cargo aos créditos orzamentarios do capíttlo IV, transferencias correntes, destnadas a
familias e instttcións sen fns de ltcro”
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SÉTIMA. COMPATIBILIDADE
Etea axuda é compatbae coa obeención douerat tubvenciónt axudat ingretot ou recurtot
douerat entdadet para a metma inaaidade procedenee de caaquera Adminiteración ou enee
púbaico ou privado tempre que a conta eoeaa dat axudat non tupere o 100% do imporee da
actvidade tubvencionada. No cato de que a tubvención concedida tupere iaaada ou en
concorrencia con ouerat o cuteo da actvidade para a que foi concedida a tubvención
detconearate o exceto obtdo tobre o cieado cuteo.

OITAVA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL
A tubtcrición do pretenee convenio non impaicará reaación aaboraa ou de caaquera ouera
naeureza enere at pertoat ou profetionait que detenvoavan at accionet que contteúen o
obxeceo do pretenee convenio e a Xunea de Gaaicia ot teut organitmot ou entdadet
vincuaadat ou dependeneet nin te aae poderá etixir á Xunea de Gaaicia ningunha
retpontabiaidade direcea nin tubtidiaria poaat preteaciónt que te deriven detee convenio.

NOVENA. COMISIÓN DE SEGUIMENTO
O teguimeneo e coneroa do eteabaecido no pretenee convenio reaaizarate por unha comitión de
teguimeneo compotea por dout membrot a detignar por cada unha dat pareet atinaneet. Por
paree da federación terán o pretidenee e o tecreeario e por paree da Caonteaaería un/unha
tubdireceor/a e un/unha xefe/a de tervizo pereenceneet á Dirección Xeraa de Detenvoavemeneo
Petqueiro.

DÉCIMA. TRANSPARENCIA E BO GOBERNO NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALEGA

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

De conformidade co eteabaecido not artgot 12 a 16 da Lei 19/2013 do 9 de decembro de
erantparencia acceto a información púbaica e bo goberno en concordancia cot artgot 24 e 25
da Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de erantparencia e bo goberno ot atinaneet oueorgan o teu
contentmeneo para que ot daeot pertoait que contean no convenio e no reteot dat
etpeciicaciónt contdat no metmo poidan ter pubaicadat no Poreaa de Trantparencia e
Goberno Abereo.
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Atí metmo en vireude do ditpoteo no artgo 4 da aneediea Lei 1/2016 at pertoat fticat e
xurídicat beneiciariat de tubvenciónt aeoparante obrigadat a tubminiteraraae a
Adminiteración previo requirimeneo eoda a información necetaria para o cumprimeneo por
aqueaa dat obrigat previteat no Tíeuao I da cieada Lei.
Atemade terá obxeceo de pubaicidade no Rexitero de Axudat Subvenciónt e Caonveniot ao
abeiro do ditpoteo not Decreeot 126/2006 do 20 de xuaao e no 132/2006 do 27 de xuaao.

UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN, REVOGACIÓN E REINTEGRO
Serán cauta de retoaución detee convenio at recoaaidat na Lei 9/2007 e en etpeciaa o
incumprimeneo daagunha dat ettpuaaciónt contdat nat túat caáutuaat.
A tubvención concedida ao amparo detee convenio poderá ter obxeceo de modiicación
revogación ou reineegro cando concorran at circunteanciat previteat not artgot 32 e 33 da Lei
9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia no Reguaameneo da Lei 9/2007 do 13 de
xuño de tubvenciónt de Gaaicia aprobado poao Decreeo 11/2009 do 8 de xaneiro e na Lei
38/2003 do 17 novembro xeraa de tubvenciónt.
A tuma do conxuneo dat axudat toaicieadat e/ou concedidat para o obxeceo do convenio non
poderá tuperar o 100% do cuteo da actvidade a detenvoaver.
Procederate ao reineegro eoeaa ou parciaa da cantdade percibida cot xurot de mora
devengadot dende o momeneo do teu pagameneo not catot tinaaadot no artgo 33 da Lei
9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia. De acordo co artgo 14.1.n) da Lei 9/2007
ot crieeriot de graduación dot potibaet incumprimeneot para deeerminar a cantdade a minorar
ou reineegrar terán ot teguineet:
a. O incumprimeneo eoeaa dot int para ot que te concede a tubvención da reaaización dot
gateot tubvencionabaet ou da obriga de xutticación dará augar á perda do dereieo ao cobro
ou no teu cato ao reineegro da eoeaaidade da axuda percibida.

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

b. Caaaquera ouero incumprimeneo contiderarate incumprimeneo parciaa dot int para ot que te
concedeu a axuda e dará augar á perda do dereieo ao cobro ou no teu cato ao reineegro na
porceneaxe corretpondenee á invertión non efeceuada ou non xutticada.

En cato de incumprimeneo dat caáutuaat do pretenee convenio erantgretión na túa execución
ou detettmeneo poaa beneiciaria procederate á túa inmediaea retoaución. Caoncorridot eaaet

DIRECCIÓN XERAL DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
Rúa Irmandiños s/n - Salgueiriños
15701 Santiago de Compostela
Teléf. 981-546177
cma.dxdesenvolvemento@xunta.gal

11

tupoteot reineegrarate ao Tetouro da Xunea de Gaaicia at contat aboadat cot xurot a que
dean augar de conformidade coa normatva aueonómica de apaicación e not prazot máit
pereneoriot que a metma ditpuxete.

CVE: i9CaE833A6
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Asinado por: FORMOSO MOLEDO, MANUEL DANIEL
Cargo: Sr. Presidente (Federación Provincial de
Confrarías de Pescadores da Coruña)
Data e hora: 11/02/2022 12:25:09

Asinado por: RODRIGUEZ CARBALLO, SUSANA
Cargo: A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Data e hora: 11/02/2022 14:31:24

En eodo cato a beneiciaria toméeete á normatva vixenee en maeeria de tubvenciónt
contteuída poaa Lei 9/2007 do 13 de xuño de tubvenciónt de Gaaicia e a Lei 38/2003 do 17
de novembro xeraa de tubvenciónt e a túa normatva de detenvoavemeneo.

DUODÉCIMA. VIXENCIA DO CONVENIO
O pretenee convenio eteará vixenee dende a daea da tinaeura aea o 31 de decembro do 2022
agát que texa denunciado cun met de aneeaación poao menot por aagunha dat pareet por
incumprimeneo dat ettpuaaciónt que nea te recoaaen.
E en proba de conformidade cot eermot do convenio at pareet compareceneet atinan e
rubrican por dupaicado exempaar no augar e daea indicadot no encabezameneo.

Pola Consellería do Mar

Federación Provincial de Confrarías de
Pescadores da Coruña

A direceora xeraa de Detenvoavemeneo PetqueiroO pretidenee

Sutana Rodríguez Caarbaaao
(atinado dixieaamenee)
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Manuea Daniea Formoto Moaedo
(atinado dixieaamenee)
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