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  Juan Marquina Fuentes, secretario da Xunta de Goberno Local da Deputación 
Provincial de Ourense, CERTIFICO, que a Xunta de Goberno, na sesión do 26 de setembro 
de 2019, adoptou o seguinte acordo:

1º) Modificar a base 14ª das bases reguladoras do concurso para a concesión de 

subvencións da Deputación Provincial de Ourense  a clubs deportivos para a temporada 

deportiva 2018/2019, quedando esta redactada do seguinte xeito: 

 Décimo cuarta.- Xustificación e pago da subvención: 

1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha conta xustificativa, 

integrada polos seguintes documentos:

A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na 

concesión da subvención con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos. 

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor e do 

documento, o seu importe e a data de emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade, con indicación do seu 

importe e a súa procedencia.

A relación de gastos e ingresos deberá referirse ao gasto e ingreso total efectuado 

pola entidade beneficiaria durante o período subvencionable. 

De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C) indicaranse as 

desviacións acaecidas verbo do orzamento presentado coa solicitude, tanto no relativo aos 

ingresos como aos gastos. 

D) Xustificación do cumprimento das obrigas tributarias e de Seguridade Social e de 

non incorrer en prohibición de obter subvencións, nos seguintes termos: 

D.1.) Naqueles supostos nos que os beneficiarios obteñan unha subvención igual ou 

inferior a 3.000,00 euros, deberán achegar unha declaración responsable comprensiva do 

feito de non incorrer o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de 
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subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar ao día nas súas 

obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá 

utilizarse o modelo recollido no anexo II  destas bases.

D.2) Naqueles supostos nos que os beneficiarios obteñan unha subvención  superior a 

3.000,00 euros, deberán achegar certificados actualizados emitidos polos órganos 

correspondentes, de  estar ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.

E) Facturas xustificativa dos gastos subvencionados (ordinaria ou simplificada, de 

proceder esta última) en orixinal, duplicado ou copia simple, ata un importe equivalente, 

como mínimo, ao a subvención concedida.  

A presentación de facturas poderá substituírse pola dos documentos xustificativos que 

se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factura, o gasto xustificarase 

mediante recibín asinado polo pagador e polo prestador do servizo (no que deberá figurar a 

retención do IRPF, de ser aplicable) acompañado do xustificante de pago a través de 

entidade bancaria e, no seu caso, do documento de ingreso a favor da administración 

tributaria do importe retido en concepto de IRPF; excluirase a xustificación por non cumprir 

coas obrigas fiscais. 

- No caso de gastos de arbitraxes, achegarase, ademais do sinalado no parágrafo 

anterior, certificación do correspondente colexio de árbitros ou entidade que asuma as súas 

funcións, acreditativa do gasto realizado.  

- No caso de gastos de desprazamentos de deportistas con medios propios, deberase 

presentar unha declaración xurada dos desprazamentos ao prezo máximo de 0,19 euros por 

Km, asinada polo deportista e co visto e prace do presidente e secretario da entidade.

Ademais, os desprazamentos xustificados mediante recibos, deberá constar sempre o 

lugar de orixe e de destino, así como os días dos desprazamentos, quilómetros diarios e o 

prezo por quilómetro. Os outros gastos como peaxes, comidas/ceas etc, que non se 

xustifiquen como dietas, xustificados mediante recibo, só serán tidos en conta, se ao recibo se 

adxunta o correspondente ticket.

- No caso de desprazamento colectivo do club con medios propios, deberá presentarse 

unha certificación do secretario do club, co visto e prace do presidente, acreditativa do gasto 

realizado, con indicación da data e lugar de desprazamento.  
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- No caso de gastos de persoal, as nóminas, deberán acompañarse dos documentos de 

cotización ante a Seguridade Social, o modelo 111 de retencións e ingresos a conta de IRPF e 

o modelo 190, de ser o caso, de retencións e ingresos a conta do IRPF correspondentes ao 

período obxecto de subvención.

Os documentos xustificativos presentados, tales como facturas, recibos e demais 

documentos análogos, deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, 

en particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor engadido e do imposto 

sobre a renda das persoas físicas.

F) Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira 

correspondente, agás que xa obre en poder da Deputación Provincial e non se producisen 

modificacións ao respecto.

G) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia 

dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web 

da entidade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos 

servizos provinciais). 

2. 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 

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. 

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presidente da entidade.

4. No caso de non acreditarse, nos termos detallados no apartado1, a realización de 

gasto corrente por unha contía igual ou superior á presentada no orzamento do club 

reflectido na ficha de avaliación económica da entidade que serviu de base para a concesión 

da subvención, esta reducirase proporcionalmente. 

En todo caso, cando a contía do gasto xustificado sexa inferior ao 25% do orzamento 

do club presentado coa ficha de avaliación da situación económica da entidade, esta 
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entenderase automaticamente como non xustificada, dando lugar ao reintegro ou perda total 

do dereito á subvención concedida. 

5. De advertirse deficiencias de carácter corrixible na conta xustificativa, a 

Presidencia concederá un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do 

disposto no artigo 45.1b) da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das 

administracións públicas, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais 

realizarase exclusivamente a través da súa publicación no taboleiro de anuncios electrónicos 

da sede electrónica da Deputación Provincial (http://sede.depourense.es) e na páxina web 

http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, 

acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións aos clubs deportivos de 

Ourense para o ano 2019. No caso de non presentar a autorización para realizar as 

comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, 

notificándoselle unicamente e en todo caso,  na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente, mediante resolución da 

Presidencia declararase xustificada a subvención, o que se lles notificará aos interesados con 

indicación dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago, que será de trinta días 

naturais contados desde a data da resolución. No suposto no que se advirta, no trámite de 

xustificación da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esixible, procederase á 

incoación do expediente de perda do dereito á subvención que corresponda. Este expediente 

tramitarase de xeito acumulado co procedemento de xustificación, resolvéndose nun único 

acto administrativo todas as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha subvención, así como para o 

exercicio das accións de reintegro ou declaración de perda do dereito á subvención e para o 

exercicio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia, ou ao deputado no que 

delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control financeiro simplificado 

previsto no apartado 2, parágrafo 2º desta base) a Intervención da Deputación Provincial 

poderá esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se 

consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, 

a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das 

entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

http://sede.depourense.es
http://www.depourense.es/
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9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como data límite o 31 de 

outubro de 2019. 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 do 31 de outubro. En ningún caso se poderán conceder 

prórrogas por un período superior a un mes e medio.  

Tanto a xustificación como a renuncia poderán presentarse en calquera dos lugares 

previstos na base quinta, de forma presencial ou telemática. Serán de aplicación as regras 

establecidas na base quinta para a presentación en papel ou telemática das solicitudes 

(referidas á documentación da conta xustificativa á que se refire esta base) así como a 

inexistencia da obriga de presentación de documentación orixinal. 

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao beneficiario unha vez 

xustificadas, no prazo máximo de trinta días naturais desde que se dite o acto administrativo 

no que se teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a pedimento dos 

interesados, suxeitos á constitución de garantía por importe do 100% do anticipo solicitado.

Para estes efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito

b) Seguro de caución

c) Fianza en metálico

d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros, admitirase fianza 

solidaria prestada por dúas ou máis persoas físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten 

suficientemente a súa solvencia económica.

11. 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 do gasto 

correspondente. 

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 
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o reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 

da Lei Xeral de Subvencións. 

2º) Ordenar a publicación desta modificación no Boletín Oficial da Provincia e na sede 

electrónica da Deputación Provincial, para xeral coñecemento. 

Para que conste, e ao abeiro do disposto no artigo 206 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, expido a presente certificación, co visto e prace da 

Presidencia.
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