
A ESTRADA

Vista a Proposta da Concellería de medio rural e turismo para aprobar as Bases reguladoras para a
concesión de subvencións a cooperativas agrarias con base no Concello da estrada que se xuntan, cunha
dotación de 12.000€ previstos nos oXm 2011

Visto o favorable informe da intervención de fondos municipais, 

nesta data DisPoÑo:

1º. Avocar a competencia delegada en XGl.

2º. Aprobar as Bases reguladoras para a concesión de subvencións a cooperativas agrarias con base
no Concello da estrada:

“BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS

A COOPERATIVAS AGRARIAS CON BASE NO CONCELLO DA ESTRADA

l i m i A r

o Concello da estrada é consciente da importancia do movemento cooperativista para o
desenvolvemento do sector agro-gandeiro, afectado tamén pola situación de crise económica. sendo o
noso concello eminentemente rural, cun enorme potencial para o desenvolvemento económico e xeración
de emprego, aproveitando a riqueza do noso territorio, non contaba ata o momento cunha liña de axudas
específicas para o sector, circunstancia que nos propomos corrixir establecendo unha convocatoria en
réxime de concorrencia competitiva de axudas a cooperativas, ao constituírense estas como os
instrumentos máis axeitados para a racionalización dos procesos de produción, transformación e
comercialización do sector agro-gandeiro.

1ª.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

As presentes bases teñen por finalidade regular a concesión de subvencións destinadas a cooperativas
agro-gandeiras e as cooperativas de explotación comunitaria da terra que estean legalmente constituídas
e teñan a súa base no Concello da estrada, para realizar gastos de investimento (maquinaria, mellora
de instalacións…) e aqueles relacionados coa difusión e comercialización da produción dos seus
asociados, por un importe total de 12.000 euros con cargo á partida 41078900 dos oXm 2011.

2ª.—BENEFICIARIOS/AS

Poderán solicitar as axudas calquera cooperativa agraria, gandeira, de explotación comunitaria da
terra e organización de produtores con base e domicilio no Concello da estrada, que reúna os seguintes
requisitos: 

1.   estar legalmente constituídas 

2.  non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades que non se atopen
ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello da estrada e, en xeral, aquelas nas que concorra
algunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 da lei 38/2003.

3ª.—ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

As subvencións que se outorguen ao abeiro das presentes bases, terán como finalidade apoiar os
gastos xerados pola adquisición e/ou reparación de maquinaria, mobiliario, equipamento informático,
e obras de ampliación/reforma/reparación das instalacións da entidade, así coma os de investimento
inmaterial relacionados coa difusión e comercialización da produción dos seus asociados (edición de
folletos, creación de páxinas web,…)
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4ª.—TIPO E CONTÍA DAS AXUDAS

a)  subvencións para gastos de investimento: a axuda non poderá superar o 60% do gasto total
a realizar cun máximo de 5.000€ por entidade

b)  subvencións para gastos relacionados coa difusión e comercialización da produción propia: a
axuda non poderá superar o 50% do gasto total a realizar cun máximo de 2.000€ por entidade

As axudas serán compatibles con calquera outra sen que en ningún caso a suma dos importes do
conxunto das axudas recibidas poida superar o 100% do gasto efectuado.

establécese un importe máximo por entidade de 6.000€

5ª.—CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

As subvencións reguladas nas presentes Bases concederanse en réxime de concorrencia competitiva,
polo que as solicitudes que cumpran os requisitos serán avaliadas consonte aos criterios que de seguido
se sinalan:

1)  maior esforzo económico con fondos propios da entidade solicitante

2)  número de socios e socias da entidade

3)  maior importe dos proxectos presentados

tendo en conta o carácter de concorrencia competitiva desta convocatoria, no caso que o importe
das axudas correspondentes ás solicitudes recibidas, supere a dotación orzamentaria disposta, reducirase
a contía subvencionable de maneira proporcional entre os beneficiarios de tal xeito que non se supere
a partida orzamentaria dispoñible.

6ª.—PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse, no rexistro Xeral do Concello, no prazo de dous meses, contados dende
o día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín oficial da Provincia.

A convocatoria de subvencións farase pública ademais na web e no taboleiro de anuncios do Concello
e na prensa local.

7ª.—DOCUMENTACIÓN

As solicitudes de subvención deberán presentarse no modelo normalizado (Anexo i) que se facilitará
no rexistro Xeral do Concello, e que irá acompañada dos seguintes documentos:

1. Copia cotexada da tarxeta de identificación fiscal da cooperativa ou agrupación beneficiaria 

2. Copia cotexada do Dni do representante legal ou persoa que asina a solicitude 

3. Copia cotexada dos estatutos da entidade 

4. memoria descritiva do Proxecto con descrición das actuacións e investimentos a realizar,
especificando as características técnicas dos equipamentos, maquinaria, obras, mobiliario, etc.
nas obras achegarase o seu orzamento técnico coas unidades de obra desagregadas e o seu
prezo unitario. no concepto de promoción e difusión indicarase ademais das características
técnicas o número de unidades do material a editar 

5. orzamento de gastos e ingresos, asinado e detallado, da actividade ou do investimento a
realizar 

6. Certificado do acordo do órgano competente da entidade beneficiaria no que se autorice a
solicitar esta axuda 

7. Contía da axuda solicitada, que non poderá superar as porcentaxes indicadas na base 4ª
segundo o tipo de gastos 

8. Declaración das axudas solicitadas e/ou obtidas a outras administracións públicas ou entidades
privadas para esta finalidade e compromiso de comunicar ao Concello as que se soliciten e/ou
obteñan nun futuro e a súa contía en relación co orzamento total dos investimentos a realizar 
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9. Certificación orixinal dos datos bancarios ou ben copia cotexada a nome da entidade
peticionaria 

10.Certificación do número de socios de cada cooperativa, a súa categoría e declaración de que
desenvolve as súas actividades no ámbito do Concello da estrada 

11. Certificación de estar ao corrente das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa
seguridade social 

12.Declaración asinada do presidente ou o representante legal da cooperativa conforme non está
incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de
axudas ou subvencións públicas, de acordo co establecido no art. 13 da lei 38/2003 xeral de
subvencións 

13.Compromiso de realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión
da subvención, conforme ao disposto no artigo 14 da lei 38/2003 xeral de subvencións 

14.Compromiso de difundir o financiamento do Concello da estrada e facela constar en todo tipo
de información que realice no desenvolvemento da actividade subvencionada 

15.Declaración de non ter pendente de xustificación ningunha subvención co Concello da estrada
unha vez rematados os prazos de xustificación, por causa imputable ao solicitante. 

8ª.—ÓRGANO COMPETENTE E PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

1.—A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle Concellería de medio
rural e turismo.

2.—o funcionario/a designado/a para a instrución 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.

3.—As actividades de instrución abranguerán:

— Petición de cantos informes estime necesarios ou aqueles que sexan esixidos polas normas que
regulen as subvencións. todos serán emitidos nos prazos regulamentarios para resolver.

— Avaliación das solicitudes ou peticións, realizada segundo os criterios, formas e prioridades de
valoración establecidos nas bases da convocatoria.

4.—unha vez avaliadas as solicitudes, o enxeñeiro técnico Agrícola deberá emitir informe no que se
concrete o resultado da avaliación realizada e se os solicitantes cumpren todos os requisitos necesarios
para acceder ás mesmas.

5.—A Concelleira de medio rural e turismo, tendo en conta o expediente e o informe técnico,
formulará unha proposta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificárselles
ás entidades interesadas e mediante a publicación no taboleiro de anuncios do Concello da estrada.
Concederase un prazo de dez días para presentar alegacións.

6.—De non formularse alegacións a proposta converterase en definitiva. De se formularen alegacións
unha vez examinadas formularase polo órgano instrutor proposta de resolución definitiva.

7.—As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereitos en favor do beneficiario
proposto fronte á Administración mentres non se produza o Acordo de Aprobación pola Xunta de
Goberno local previo informe da intervención de Fondos municipais e se realice a oportuna notificación
do acordo definitivo da concesión. este acordo esgotará a vía administrativa.

8.—o prazo máximo para resolver será de 3 meses contados a partir da data de finalización do prazo
de presentación de solicitudes.

9ª.—XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS 

Para o abono de ata o 100% do importe das subvencións económicas concedidas, será imprescindible
acreditar polos perceptores/as a aplicación efectiva dos fondos percibidos con destino á finalidade que
motivou a concesión mediante a presentación da seguinte documentación:
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a) Facturas do gasto realizado por un importe superior á cantidade concedida. so se admitirán
facturas orixinais ou fotocopias cotexadas emitidas con posterioridade a realización dos gastos
e nas que ademais de reunir todos os requisitos legais, deberán figurar en detalle todos os
conceptos incluídos na mesma, e a constancia expresa de “Cobrada” asinada pola persoa
representante da empresa que recibe o pagamento ou mediante xustificante da transferencia
bancaria.

b) indicación expresa de que se realizou o fin para o que a subvención foi concedida.

c) Declaración doutras axudas e/ou subvencións concedidas con expresión, no seu caso de que o
conxunto das axudas percibidas non superaron o gasto realizado. 

d)  memoria cuantificada das actividades realizadas e ingresos obtidos.

e) As subvencións xustificaranse antes do 15 de novembro de 2011. excepcionalmente e previa
solicitude motivada de prórroga poderá presentarse xustificación ata o 15 de decembro de
2011. no caso de non xustificarse no prazo anteriormente mencionado, procederase á
revogación da mesma.

10ª.—PUBLICIDADE DAS SUBVENCIÓNS 

A resolución das subvencións notificaranse individualmente e publicaranse no taboleiro de Anuncios
do Concello, indicando a puntuación obtida por cada solicitude, o importe subvencionado e/ou os
motivos da denegación. 

11ª.—CONTROL DA APLICACIÓN DO GASTO

A Delegación de rural do Concello poderá solicitar en calquera momento as explicacións e
documentos que considere necesarios para o oportuno seguimento das actividades subvencionadas, así
como a realización de visitas de comprobación de realización do obxecto do gasto subvencionado e que
as facturas achegadas corresponden aos gastos subvencionados.

12ª.—RÉXIME SANCIONADOR

sen prexuízo do disposto na normativa xeral e nas Bases de execución do orzamento municipal en
materia de subvencións, os perceptores destas subvencións veranse na obriga de devolver as cantidades
percibidas para o suposto de que incumpran algunha das condicións das bases recollidas na presente
normativa.

13ª.—RÉXIME XURÍDICO

nos aspectos non especificados nestas bases, as presentes axudas regularanse polo disposto na
normativa xeral reguladora de subvencións, en especial, a lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións.

o que se fai público aos efectos da apertura do prazo de presentación de solicitudes de subvencións
polas persoas ou entidades que correspondan, tal e como se recolle nas indicadas Bases.”

3º. remitir o texto íntegro das Bases ao BoP aos efectos da súa publicación, así como a publicación
das mesmas na páxina web municipal

Así mándao e asínao a alcalde, na estrada, a vinte de maio de dous mil once.—o Alcalde, ilexible.—
A secretaria, ilexible. 2011008283
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