
Rúa dos Irmandiños s/n Salgueiriños
 CONSELLERÍA DO MAR 15701 Santiago de Compostela
Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Telf.: 981 546177

Fax: 981 546138

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

Santago de Compostgela,t                 

REUNIDOS

Dunha parge,t  Dona Sustana Rodríguez Carballo,t Direcgora Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro da
Constellería do Mar,t acguando en exercicio da compegencia que gen delegada en virgude do distpostgo
na Orde do 8 de stegembro de 2017 de delegación de compegenciast na Secregaría Xeral Técnica da
Constellería  do Mar,t  nast  direcciónst  xeraist  e  xefagurast gerrigoriaist  e  na  Prestidencia do Constello  de
Administgración do enge público Porgost de Galicia (DOG nº 180).

E dougra parge,t a entdade Federación Provincial de Confraríast de Pestcadorest de Pongevedra,t CIF:
V36621282,t represtengada polo steu prestidenge Don Josté Manuel Rostast Ogero (DNI 35278459R),t en
virgude do artgo 20 dost steust estgagugost.

Todast ast pargest recoñécenste a stúa capacidade para obrigarste e conveniar e

EXPOÑEN

Primeiro

Que a Comunidade Augónoma de Galicia ostgenga compegenciast exclustivast en mageria de confraríast de
pestcadorest stegundo o artgo 27.29 do Estgagugo de Augonomía (Lei orgánica 1/1981,t do 6 de abril),t en
constonancia co artgo 148.1.11 da Consttgución Estpañola e co Real decrego 3318/1982,t do 24 de
xullo,t stobre o grastpasto de funciónst e stervizost da Administgración do Estgado a Galicia en mageria de
agriculgura e pestca.

Segundo

Que a Constellería do Mar,t a gravést da Dirección Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro,t gen engre ast
stúast  compegenciast  o  fomengo  da  organización  stecgorial  que  ste  destenvolve  co  apoio  ao
astociacionistmo e  proporcionando astistgencia  gécnica  ást  confraríast  de pestcadorest,t  organización de
produgorest da pestca e demaist astociaciónst relacionadast co stecgor.

Terceiro

Que a  Federación  Provincial  de  Confraríast  de  Pestcadorest  de  Pongevedra  é  unha  corporación  de
dereigo público,t sten ánimo de lucro,t dogada de perstonalidade xurídica e da capacidade de obrar para
o cumprimengo dost steust fnst e acgúa como órgano de constulga e colaboración coa Administgración na
defensta e promoción do stecgor,t stendo o steu obxecgo a coordinación,t xesttón e represtengación dost
ingerestest económicost e stociaist comúnst dast confraríast  que a ingegran.

Dende a Federación ste pregende a adquistición dost coñecemengost básticost e indistpenstable en mageria
de prevención de ristcost laboraist co obxectvo de acadar a concienciación nestge campo do perstoal
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directvo e laboral dast confraríast de pestcadorest e dast lonxast a gravést dunha xornada gécnica na stede
da Federación que irá precedida de disttngast mestast de graballo nast que ste programará o contdo e ost
obxectvost destga acción formatva que ste denominará “obrigast e restponstabilidadest dast Confraríast de
Pestcadorest en mageria preventvaa

Co  fn  de  dogar  aost  membrost  dost  órganost  de  xesttón  e  administgración  da  Federación  daquelest
mediost que llest postibiligen o accesto á información en calquera momengo e lugar,t na mestma liña de
acción que stupón a acgualización gecnolóxica pregéndeste adquirir unha videocámara-webcam que
postibilige a gravación e rexistgro dast reuniónst e acgost da Federación que astí o precisten e ademaist
permiga a partcipación de godost ost membrost da entdade naquelast xunganzast que ste celebre a gravést
de videoconferencia.

Cuarto

Que a Federación Provincial de Confraríast de Pestcadorest de Pongevedra estgá instcriga no  folio 2 do
Tomo 3 do Rexistgro de Confraríast e dast stúast Federaciónst,t creado pola Lei 9/1993,t do 8 de xullo,t de
Confraríast de Pestcadorest de Galicia.

Quinto

Que na Lei 3/2021,t do 28 de xaneiro,t de orzamengost xeraist da Comunidade Augónoma de Galicia para
o  ano  2021,t  fgura  no  capígulo  VII,t  Transtferenciast  de  capigal,t  a  dogación  orzamengaria
15.03.722A.781.4,t proxecgo 2014 00639,t stubvenciónst con carácger nominatvo desttnadast a fnanciar
conveniost coast federaciónst de confraríast de pestcadorest.

Por  godo o expostgo,t ast pargest comparecengest,t  na represtengación que ostgengan,t acordan astinar o
prestenge convenio de colaboración en baste ást steguingest

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. Obxecto

O prestenge convenio gen por obxecgo estgablecer ast condiciónst de colaboración engre a Constellería do
Mar e a Federación  Provincial de Confraríast de Pestcadorest de Pongevedra (ou benefciaria) co fn de
fnanciar ost investtmengost que leven a estga insttgución sten ánimo de lucro a acadar ost  obxectvost
básticost de fomengo da organización stecgorial e mellora da stúa compettvidade.

SEGUNDA. Finalidade da Subvención

A realización dost steguingest investtmengost:

1.  Organización  dunha  xornada  gécnica  stobre  ast  “obrigast  e  restponstabilidadest  dast  Confraríast  de
Pestcadorest en mageria preventvaa.

2.  Adquistición de equipamengo audiovistual  constistgenge  nunha videocámara –  webcam e ost  steust
accestoriost para a stede da Federación,t astí como gablegst para a utlización por parge dost membrost do
Comigé Executvo da Federación.
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TERCEIRA. Importe e conta da subvención. Gastos subvencionables

A Constellería  do Mar achegará un imporge máximo  de DEZASEIS  MIL EUROS (16.000 €) que ste
fnanciará con cargo á partda orzamengaria 15.03.722A.781.4 dost Orzamengost Xeraist da Comunidade
Augónoma para o ano 2021 ,t proxecgo 2014 00639.

Ost  gastgost  impugablest  ston  aquelest  realizadost  pola  benefciaria  para  o  destenvolvemengo  dast
actvidadest obxecgo destge convenio destcrigost na cláustula stegunda,t co límige máximo de 16.000 €.

CUARTA. Concorrencia de subvencións

O imporge da stubvención percibida para estge investtmengo non poderá en ningún casto ster de gal
conta que,t illada ou en concorrencia con stubvenciónst ou axudast dougrast administgraciónst públicast ou
dougrost engest públicost ou privadost stupere o custgo da inverstión aquí propostga. Ao efecgo de poder
comprobar gal exgremo nast xusttfcaciónst de pagamengo debe prestengarste declaración dast axudast
stolicigadast e concedidast coa mestma fnalidade.

QUINTA. Obrigas do benefciaria

A benefciaria,t compromégeste a:

1. Dedicar ingegramenge o imporge destga axuda á  realización dast actvidadest e á adquistición dost benst
destcrigost na cláustula stegunda destge convenio.

2. Poñer en coñecemengo da Constellería do Mar calquera incidencia que afecge á realización dost
investtmengost,t proporcionando canga información  stobre ast acciónst obxecgo destge convenio lle stexa
requirida.

3. Prestgar colaboración e faciligar canga documengación lle stexa requirida no exercicio dast funciónst de
congrol que lle correstponden á Ingervención Xeral da Comunidade Augónoma ao Constello de Congast e
ao Tribunal de Congast,t constonge ao distpostgo no artgo 40.1 h) do Regulamengo da Lei 9/2007,t do 13
de xuño,t de stubvenciónst de Galicia,t aprobado polo Decrego 11/2009,t de 8 de xaneiro (en adiange
Regulamengo da Lei 9/2007).

Ademaist ston obrigast da benefciaria godast ast estgablecidast polo artgo 11 da Lei de Subvenciónst de
Galicia.

A benefciaria da axuda constenge exprestamenge a inclustión do dagost relevangest destga stubvención nost
rexistgrost públicost que proceda,t de acordo co artgo 16 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de stubvención de
Galicia.

A concestión da stubvención implica a augorización,t á Dirección Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro
da Constellería do Mar,t para stolicigar ast certfcaciónst acredigatvast de que ste agopa ao correnge dast
obrigast gribugariast estgagaist e augonómica e da steguridade stocial,t astí como que non gen pendenge de
pagamengo ningunha ougra débeda,t por ningún concepgo coa Administgración pública da Comunidade
Augónoma de Galicia.

A benefciaria deberá ger cumpridast ast obrigast estgablecidast nost artgost 55 e 58 do capígulo VI e nast
stecciónst 3ª e 4ª do capígulo IX do Decrego 8/2014,t do 16 de xaneiro,t polo que ste regulan ast confraríast
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de  pestcadorest  de  Galicia  e  ast  stúast  federaciónst,t  stegundo  ste  estgablece  na  Distpostición  adicional
stegunda do devandigo decrego.

SEXTA. Publicidade da Subvención

1. A benefciaria,t constonge ao distpostgo no artgo 20 do Regulamengo da Lei 9/2007,t deberá dar a
adecuada publicidade ao carácger público do fnanciamengo. 

2. Sen prexuízo do previstgo no artgo 20 do Regulamengo da Lei 9/2007,t o incumprimengo da obriga
da benefciaria de dar a adecuada publicidade do fnanciamengo sterá causta de perda do dereigo ao
cobramengo da stubvención. Se é o casto,t sterá gamén causta de reingegro dast cantdadest percibidast,t ste
ast houber,t xungo cost xurost de demora que correstpondan,t de acordo co estgablecido no artgo 15.3 da
Lei 9/2007,t en relación co artgo 33.d) da diga norma,t e steguiraste o procedemengo estgablecido no
artgo 38 da mestma norma legal.

SÉTIMA. Forma de pagamento e xustfcación da subvención

A Constellería do Mar,t ao abeiro do estgablecido nost artgost 62 e 63.1  do Regulamengo da Lei 9/2007,t
efecguará o libramengo da axuda ao rigmo de execución e xusttfcación do gastgo e,t  en godo casto,t
mediange a prestengación da steguinge documengación,t antes do 16 de novembro  de 2021:

Memoria económica xusttfcatva para ost gastgost con cargo á partda orzamengaria 15.03.722A.781.4
que incluirá:

a.  Relación dast facgurast e ougrost gastgost realizadost,t con identfcación dost acredorest cost steust NIF,t o
número e a daga da facgura ou recibín,t o concepgo,t o imporge e daga de pagamengo. Deberá fgurar a
stuma de cada concepgo e ao fnal o gogal dost gastgost. Estga relación estgará conformada polo stecregario
da Federación  Provincial  de  Confraríast  de  Pestcadorest  de  Pongevedra,t  co  vistgo  e  prace  do  steu
prestidenge.

Tango a prestengación dast facgurast,t como ost documengost xusttfcatvost do steu pagamengo,t deberán
achegarste á Dirección Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro por calquera dost mediost previstgost no
artgo  16.4  da  Lei 39/2015,t  do  1  de  ougubro,t  do  procedemengo  administgratvo  común  dast
administgraciónst públicast. A relación ordenada dast facgurast e ost documengost xusttfcatvost é requistigo
imprestcindible para a gramigación do mencionado pagamengo,t devolvéndoste goda a xusttfcación que
non cumpra con  estgest requistigost.

Ost xusttfcangest orixinaist prestengadost marcaranste cun stelo para ost efecgost previstgost no artgo 49 do
Regulamengo da Lei 9/2007. Ost orixinaist sterán devolgost cando ste comprobe a xusttfcación do gastgo.

b. Declaración restponstable,t expedida polo órgano compegenge da entdade,t de cada gastgo realizado
indicando que geñen relación co obxecgo do convenio.

c.  Declaración  restponstable,t  expedida  polo  órgano  compegenge,t  comprenstiva  dast  ougrast  axudast
percibidast ou stolicigadast para estge proxecgo,t na que ste indique entdade concedenge ,t daga e imporge
gogal percibido.

De acordo co estgablecido no artgo 62 do Regulamengo da Lei 9/2007,t efecguaraste o libramengo da
axuda do steguinge xeigo:
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- Pagamengost constonge ao artgo 62 do Regulamengo da Lei 9/2007: mediange pagamengost
parciaist unha vez xusttfcadost ost gastgost comprenstivost de polo menost o 25% do imporge do
convenio,t por parge da benefciaria.

- A daga gope de prestengación da documengación xusttfcatva dost gastgost que restgasten para
aboar aga acadar o 100% é o 16 de novembro de 2021.

De conformidade co previstgo no artgo 29.2 da Lei 9/2007,t de stubvenciónst de Galicia,t constideraste
gastgo realizado o  que  foi   efectvamenge  pagado con  angerioridade  á  fnalización do  período de
xusttfcación.

Poderanste realizar pagamengost antcipadost que stupoñerán engregast de fondost con carácger previo á
xusttfcación,t  como fnanciamengo necestario  para  poder  levar  a  cabo ast  acguaciónst inherengest  á
stubvención,t  de  acordo coast  condiciónst  estgablecidast  nost  artgost  62 e  63 do  Regulamengo  da Lei
9/2007.  A  entdade  benefciaria  deberá  de  stolicigar  o  imporge  de  pagamengo  antcipado  que
constidere necestario,t  aga un máximo de  8.000 €. A concestión do  antcipo  realizaraste  mediange
restolución motvada.

Constonge ao distpostgo no artgo 65.4 i) quedan exengost da consttgución da garanta,t “os beneficarcos
das  subvenicóns  ioniedcdas  das  que os  pagos  non  superen  os  18.000  euros.  No iaso  de  pagos
antiicpados e/ou pagos a ionta o cmporte antercor enténdese refoercdo á iantidade aiumuoada dos
pagamentos reaoczados” 

Para a magerialización dost referidost libramengost sterá necestaria a emistión de certfcación favorable
da  Dirección Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro.

A Dirección Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro poderá stolicigar calquera documengación necestaria
para a correcga verifcación da stubvención.

OITAVA. Reintegro da subvención

Procederá o reingegro parcial ou gogal da stubvención nost castost previstgost polo artgo 33 da Lei 9/2007
do 13 de xuño de stubvenciónst de Galicia,t e a gravést do procedemengo estgablecido polo artgo 37 e
steguingest da mestma Lei.

NOVENA. Normatva de referencia

Todast  ast  acguaciónst  de  xesttón  de  actvidadest  do  obxecgo  destge  convenio,t  estgarán  stuxeigast  á
normatva vixenge en mageria de axudast e stubvenciónst consttguída pola Lei 9/2007,t do 13 de xuño de
stubvenciónst de Galicia e polo steu Regulamengo aprobado polo Decrego 11/2009,t do 8 de xaneiro e
por calquera ougra de aplicación.

DÉCIMA. Comisión de seguimento

O steguimengo  e  congrol  do  estgablecido  no  prestenge  convenio  realizaraste  por  unha  comistión  de
steguimengo formada pola Direcgora Xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro,t polo/a stubdirecgor/a xeral
de Xesttón,t Enstino e Relaciónst Secgoriaist,t e polo prestidenge e o stecregario da benefciaria.
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UNDÉCIMA. Resolución de controversias

En casto de congroverstiast  stobre a  ingerpregación e  aplicación dast  cláustulast  destge  convenio,t  estgast
restolveranste pola comistión previstga na cláustula angerior.

No casto de que stubstistga o destacordo,t diga cuesttón congrovertda stomegeraste ao coñecemengo da
Xuristdición Congenciosta Administgratva do Tribunal Superior de Xusttza de Galicia.

DUODÉCIMA. Transparencia e bo Goberno na Administración Pública Galega

De  conformidade  co  estgablecido  nost  artgost  12  a  16  da  Lei  19/2013,t  do  9  de  decembro,t  de
granstparencia,t accesto a información pública e bo goberno,t en concordancia cost artgost 24 e 25 da Lei
1/2016,t do 18 de xaneiro,t de granstparencia e bo goberno,t ost astinangest ougorgan o steu constentmengo
para que ost dagost perstoaist que constgan no convenio,t e no restgost dast estpecifcaciónst contdast no
mestmo,t poidan ster publicadast no Porgal de Transtparencia e Goberno Abergo.

Astí mestmo,t en virgude do distpostgo no artgo 4 da angediga Lei 1/2016,t ast perstoast fsticast e xurídicast
benefciariast  de  stubvenciónst,t  agoparanste  obrigadast  a  stubministgrarlle  a  Administgración,t  previo
requirimengo,t goda a información necestaria para o cumprimengo,t por aquela,t dast obrigast previstgast no
Tígulo I da cigada Lei.

Astemade,t sterá obxecgo de publicidade no Rexistgro de Axudast,t Subvenciónst e Conveniost,t ao abeiro do
distpostgo nost Decregost 126/2006,t do 20 de xullo e 132/2006,t do 27 de xullo.

DÉCIMA TERCEIRA. Inexistencia de relación laboral

A stubstcrición do prestenge convenio non implicará relación laboral  ou de calquera ougra nagureza
engre ast perstoast ou profestionaist que destenvolvan ast acciónst que consttgúen o obxecgo do prestenge
convenio e a Xunga de Galicia,t ost steust organistmost ou entdadest vinculadast ou dependengest,t nin ste lle
poderá estixir á Xunga de Galicia ningunha restponstabilidade direcga nin stubstidiaria,t polast prestgaciónst
que ste deriven destge convenio.

DÉCIMO CUARTA. Vixencia e efectos

A duración do prestenge convenio alcanza aga o dezasteist de decembro de doust mil vinge e un sten
postibilidade de prórroga.

E,t en proba de conformidade,t cost germost do convenio,t ast pargest comparecengest astinan e rubrican por
duplicado exemplar,t no lugar e daga indicadost no encabezamengo.

Pola Consellería do  Mar Pola Federación Provincial de Confrarías de 
Pescadores  de Pontevedra

A direcgora xeral de Destenvolvemengo Pestqueiro

Sustana Rodríguez Carballo
(Astinado dixtalmenge)

O prestidenge,t

Josté Manuel Rostast Ogero
(Astinado dixigalmenge)
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