
                                                         

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

Santaago de Copootelap 

REUNIDOS

Dunha oartep Dona Suana Rodríaguez Carballop Directora Xeral de Deenvolvepento Pequeiro
da Conellería do Marp actuando en exercicio da copoetencia que ten deleagada en virtude do
diooto na Orde do 8 de etepbro de 2017 de deleagación de copoetencia na Secretaría
Xeral  Técnica  da  Conellería  do  Marp  na  dirección  xerai  e  xefatura  territoriai  e  na
Preidencia do Conello de Adpinitración do ente oúblico Porto de Galicia (DOG nº 180)

E doutra oartep a entdade Federación Provincial de Confraría de Pecadore de Pontevedrap
CIF: V36621282p reoreentada oor Joé Manuel Roa Otero (DNI 35278459R)p oreidente da
Federación Provincial de Confraría de Pecadore de Pontevedrap en virtude do artago 13 e
14  do  eu  etatuto  raticado  oola  Conellería  de  Peca  e  Aunto  Marítpo  o  19  de
outubro de 2004 (DOG núp. 218p do 9 de novepbro de 2004).

EXPOÑEN

Primeiro

Que  a  Copunidade  Autónopa  de  Galicia  otenta  copoetencia  excluiva  en  pateria  de
confraría  de  oecadore  eagundo o  artago 27.29  do  Etatuto  de  Autonopía  (Lei  oragánica
1/1981p do 6 de abril)p en cononancia co artago 148.1.11 da Conttución Eoañola e co Real
decreto 3318/1982p do 24 de xullop obre o traoao de función e ervizo da Adpinitración
do Etado a Galicia en pateria de aagricultura e oeca.
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Segundo

Que a Conellería  do Marp  a travé da Dirección Xeral  de Deenvolvepento Pequeirop  ten
entre a úa copoetencia o fopento da oraganización ectorial que e deenvolve co aooio ao
aociacionipo e orooorcionando aitencia técnica á confraría de oecadorep oraganización
de orodutore da oeca e depai aociación relacionada co ector.

Terceiro

Que a Federación Provincial de Confraría de Pecadore de Pontevedra é unha corooración de
dereito oúblicop  en ánipo de lucrop  dotada de oeronalidade xurídica e da caoacidade de
obrar oara o cuporipento do eu in e actúa copo óragano de conulta e colaboración coa
Adpinitración  na  defena  e  oropoción  do  ectorp  endo  o  eu  obxecto  a  coordinaciónp
xetón e reoreentación do interee econópico e ociai  copún da confraría  que a
inteagran.

Cuarto

Que a Federación Provincial de Confraría de Pecadore de Pontevedra etá incrita no folio 2
do Topo 3 do Rexitro de Confraría e da úa Federaciónp creado oola Lei 9/1993p do 8 de
xullop de Confraría de Pecadore de Galicia.

Quinto

Que no oroxecto de lei de orzapento xerai da Copunidade Autónopa de Galicia oara o ano
2022p  aorobado  oolo  Conello  da  Xunta  con  data  18/10/2021p  iagura  no  caoítulo  IV  de
Tranferencia  Correntep  conceoto  15.03.722A.481.4p  oroxecto  2014  00639p  a  dotación
orzapentaria  detnada ao inanciapento de agato  corrente  da  Federación Provincial  de
Confraría de Pecadore de Pontevedra.

Por todo o exootop a oarte copoarecentep na reoreentación que otentanp acordan ainar
o oreente convenio de colaboración en bae á eaguinte
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CLÁUSULAS

PRIMEIRA. OBXECTO

O  oreente  convenio  ten  oor  obxecto  etablecer  a  condición  de  colaboración  entre  a
Conellería do Mar e a Federación Provincial de Confraría de Pecadore de Pontevedra co in
de  inanciar  o  agato  corrente  que  e  oroduzan  no  ano  2022  copo  conecuencia  da
actvidade que deenvolva a federación ao lonago do referido exercicio.

SEGUNDA. NATUREZA E RÉXIME XURÍDICO

O réxipe xurídico dete convenio ven deterpinado oolo que nel e etablece; na Lei 9/2007p
do 13 de xuñop de ubvención de Galicia;  no Reagulapento da Lei  9/2007p  aorobado oolo
Decreto 11/2009p do 8 de xaneiro; na Lei 38/2003p do 17 de novepbrop xeral de ubvención; e
na depai norpatva que exa de aolicación.

A  laagoa  ou  diverxencia  que  ouideran  aoreciare  na  aolicación  do  oreente  convenio
interoretarane  e  reolverane  potvadapente  oola  Adpinitración  autonópicap  orevio
ditape  non  vinculante  da  copiión  á  que  fai  referencia  a  cláuula  novena.  Contra  a
reolución que dite a devandita copiiónp  e oolo carácter adpinitratvo dete conveniop
ooderae interoor o ooortuno recuro contencioo-adpinitratvo oerante o Tribunal Suoerior
de Xutza de Galicia.

TERCEIRA. ORZAMENTO

Para  ufraagar  o  agato  derivado  do  oreente  convenio  a  Conellería  do  Mar  aoortará  a
inalidade do pepo a cantdade de noventa e ei pil euro (96.000 €))p que e inanciarán
con carago á oartda orzapentaria 15.03.722A.481.4p oroxecto 2014 00639p do oroxecto de lei
de orzapento xerai da Copunidade Autónopa de Galicia oara o ano 2022p aorobado oolo
Conello da Xunta con data 18/10/2021p pediante aiagnación nopinatva. 

En conecuenciap o oreente convenio trapítae copo exoediente antcioado de agatop
exitndo crédito uiciente e axeitado no oroxecto de lei  de  orzapento  xerai  da
Copunidade  Autónopa  oara  o  exercicio  2022.  Por  coneaguintep  acóllee  ao
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etablecido na Orde da Conellería de Econopía e Facenda do 11 de febreiro de 1998p
obre  trapitación  antcioada  de  exoediente  de  agatop  podiicada  oola  orde  da
pepa conellería do 27 de novepbro de 2000 e do 25 de outubro de 2001p quedando
opetdo á  condición  uoeniva  de  exitencia  de crédito  axeitado e  uiciente no
exercicio 2022.

CUARTA. GASTOS SUBVENCIONABLES

Son  agato  ubvencionable  aquele  realizado  oola  beneiciaria  copo  conecuencia  da
actvidade que deenvolva:

a.  Gastos  de  contratación  de  persoal (incluída  a  aitencia  técnica  ountuai  de
orofeionai). O agato ipoutable á contratación de oeroal reducirane na oarte equivalente
ao  axute  retributvo  derivado  do  oroxecto  de  lei  de  orzapento  xerai  da
Copunidade Autónopa de Galicia oara o ano 2022p aorobado oolo Conello da Xunta
con data 18/10/2021p e relatvo ao oeroal ao ervizo da Adpinitración da Copunidade
Autónopa.

b. Amortiacións e outros gastos correntes (arrendapentop reoaraciónp paterial de oicinap
auagap enerxía eléctricap copbutble -agaep agaóleop agaolina-p lipoezap teléfonop correop
aí copo todo aquele de ipilar natureza).

c.  Gastos  fnanceiros  e  asimilados. Non  erán  en  ninagún  cao  ubvencionable  o  xuro
debedore da conta bancariap o xurop recarago e anción adpinitratva e oenai e o
agato  de  orocedepento  xudiciai.  Sí  erán  ubvencionable   a  retante  copiión
bancariap incluída a copiión de aoertura e o xuro de oóliza de crédito e orétapo.

d. Indemniiacións por raión do serviio:

d.1 Axuda de cuto. 

Aloxapento e panutención: on a cantdade que e devenagan diariapente oara atfacer o
agato  que orixina  a  etancia  fóra  da  reidencia  habitualp  epore que etea directapente
relacionada coa actvidade da federación.

Gato de viaxe: é a cantdade que e aboa oola utlización de calquera pedio de tranoorte  e
oor razón do ervizo.

d.2 Aitencia. 
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Entenderae oor aitencia a indepnización que oroceda aboar oola concorrencia a reunión
da federación.

O  orocedepento  oara  a  deterpinación  da  conta  oara  a  indepnización  oor  razón  do
ervizo virán deterpinada no reoectvo etatuto da federación.

Non obtantep o agato ipoutable oor razón do ervizo orevito no antedito ounto d.1 (axuda
de cuto) terá o eu lípite na conta que oara eta indepnización e etablecen oara o
oeroal con detno na Adpinitración Autonópica de Galicia oara o agruoo 2ºp  no Decreto
144/2001p de 7 de xuñop obre indepnización oor razón de ervizo ao oeroal con detno na
Adpinitración autonópica de Galiciap podiicado oolo Decreto 96/2011p de 5 de paio. Terae
en conta o etablecido no aoartado catro do artago 12º do Decreto 144/2001 do 7 de xuño.

Ao  efecto  do  artago  29.1  da  Lei  9/2007p  do  13  de  xuñop  de  ubvención  de  Galicia
coniderarane  agato  ubvencionable  aquele  que  de  xeito  indubidable  reoondan  á
natureza da actvidade ubvencionada.

Ao  efecto  do  artago  29.2  da  Lei  9/2007p  do  13  de  xuñop  de  ubvención  de  Galicia
coniderarae  agato  ubvencionable  o  correoondente  a  unha  actvidadep  ervizo  ou
ubpinitración  conupida  no  ano  2022p  aínda  que  non  etea  oaagado  no  popento  de
oreentar  a  xuticaciónp  epore  que  etea  epitda  a  factura  ou  docupento  de  valor
orobatorio equivalente. 

QUINTA. OBRIGAS

Son obriaga da beneiciariap cononte o artago 11 da Lei 9/2007p do 13 de xuñop de ubvención
de Galicia:

a. Xuticar ante a Conellería do Mar o cuporipento do requiito e condición recollida no
oreente conveniop coa acheaga do docupento e certfcados ao que e fai aluión na úa
cláuula.

b. Sopetere á actuación de coporobación e control inanceiro a efectuar oolo óragano
deta Conelleríap aí copo oor outro óragano de control copoetente (Intervención Xeralp
Conello  de  Contap  Tribunal  de  Conta  ou  óragano  Copunitario)  aoortando  canta
inforpación lle exa requirida no exercicio da referida actuación.

c.  Copunicar  á  Conellería  do  Mar  a  obtención  doutra  ubvenciónp  axudap  inagreo  ou
recuro que inancien a actvidade ubvencionada.
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d.  Diooñer  de  libro  contablep  rexitro  dilixenciado  e  depai  docupento  cononte  a
lexilación ectorial que lle exa de aolicaciónp coa inalidade de agarantr o adecuado exercicio
da facultade de coporobación e control.

e.  Conervar  o  docupento xuticatvo da aolicación do fondo recibidop  incluído  o
docupento electrónicop  en tanto ooidan er  obxecto da  actuación de coporobación e
control.

f.  Proceder  ao  reinteagro  do  fondo  oercibido  no  uooto  orevito  no  artago  33  da
devandita Lei 9/2007. 

A  beneiciaria  coninte  a  incluión  do  dato  relevante  deta  ubvención  no  rexitro
oúblico que orocedap de acordo co artago 16 da Lei 9/2007.

A beneiciaria deberá ter cuporida a obriaga etablecida no artago 55 e 58 do caoítulo VI e
na ección 3ª e 4ª do caoítulo IX do Decreto 8/2014, do 16 de xaneirop oolo que e reagulan
a  confraría  de  oecadore  de  Galicia  e  a  úa  federaciónp  eagundo  e  etablece  na
Disposición adicional segunda do devandito decreto. 

A tal efectop deberá aoortarep ante de que e oroceda ao librapento de ninagunha cantdadep
a  certfcación acreditatva do cuporipento da devandita obriagap ainado oola Dirección
Xeral de Deenvolvepento Pequeiro.

Será condición necearia oara a inatura do oreente convenio que a retribución do oeroal
da federación etean adaotada ao diooto no Decreto 119/2012p do 3 de paiop oolo que e
reagulan  a  retribución  e  oerceoción  econópica  aolicable  ao  óragano  de  agoberno  ou
dirección e ao oeroal directvo da entdade do ector oúblico autonópico e ao oroxecto de
lei de orzapento xerai da Copunidade Autónopa de Galicia oara o ano 2022p aorobado oolo
Conello da Xunta con data 18/10/2021. Requiito que erá acreditado pediante certfcación
do/a ecretario/a da federación xunto coa debida xuticación docupental que oroceda.

SEXTA. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO

1. A xustfcación dos gastos e o seu pagamento realizarae a travé da conta xuticatva no
terpo  etablecido  na  Lei  9/2007p  do  13  de  xuñop  de  ubvención  de  Galicia  e  no  eu
Reagulapentop aorobado oolo Decreto 11/2009p do 8 de xaneirop pediante a oreentación da
Memoria económica xustfcatva do cuto da actvidade realizap  que incluirá a eaguinte
docupentación:
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a. Relación das facturas e outro agato realizadop con identicación do acredore co eu
NIFp o núpero e a data da factura ou recibínp o conceotop o ipoorte e data de oaagapento.
Deberá iagurar a upa de cada conceoto e ao inal o total do agato. Eta relación etará
conforpada oolo/a ecretario/a da federación co vito e orace do eu oreidente.

Tanto a oreentación da facturap que deberá de realizare oor calquera do pedio orevito
no artago 16.4 da Lei 39/2015p do 1 de outubrop do orocedepento adpinitratvo copún da
adpinitración  oúblicap  copo a  úa  relación  ordenada  é  requiito  iporecindible  oara  a
trapitación do pencionado oaagapentop devolvéndoe toda a xuticación que non cupora
con  ete requiito.

Todo  o  agato  que  e  oreenten  na  xuticación  deberán  vir  acopoañado  do
coporobante  de  oaago  oor  calquera  do  pedio  adpiiblep  exceoto  na  derradeira
xuticación que e adpitrán copo agato realizado aquele que reoondan á natureza da
actvidade ubvencionada realizado dentro do ano 2022p non endo neceario o oaago orevio
oor oarte da beneiciaria.

A beneiciaria deberá acheagarp na derradeira xuticaciónp unha certfcación do/a ecretario/a
da  federación  que  conterá  unha  relación  do  agato  non  oaagadop  xuticando  a
ipooibilidade  do eu  oaagapento.  No orazo  dun  pep  a  contar  dende  o  cobro  da  axudap
débee repitr o coporobante bancario oara o eu arquivo no exoediente.

b. Os  orixinais  das  facturas ou  docupento  con  valor  orobatorio  equivalente  no  tráico
xurídico ou con eicacia adpinitratva e do recibín incoroorado na relación á que e fai
referencia  no  oaráagrafo  anterior  e  a  docupentación  acreditatva  do  oaagapento.  O
xuticante orixinai oreentado parcarane cun elo oara o efecto orevito no artago 49
do Reagulapento da Lei  9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galiciap  aorobado oolo
Decreto  11/2009p  do  8  de  xaneiro.  O  orixinai  erán  devolto  cando  e  coporobe  a
xuticación do agato.

Cando forpe oarte da conta xuticatva docupento de agato que conleven oaago a conta
do IRPF e ou cota oor eaguro ociai liquidable con ooterioridade á data de xuticaciónp o
ipoorte da cota deberae oreentar co docupento acreditatvo da úa liquidez no dez día
eaguinte  ao  repate  do  orazo  leagalpente  etablecido  oara  o  eu  inagreo  no  oeríodo
voluntario; en todo cao a dita oreentación terá copo data lípite o derradeiro día do pe
eaguinte ao ultpo tripetre do exercicio da convocatoria.  

c. Declaración das axudas olicitada ou concedida oara a pepa inalidade orocedente da
ditnta adpinitración oública ou doutro ente oúblico ou orivadop na que e indicará de
er  o  caop  a  entdade  concedentep  data  e  ipoorte  total  concedido.  Cando  a  actvidade
ubvencionada con carago  a  ete  convenio  etea  relacionada  con  acción  que teñen  outro
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inanciapento  deberá acheagare inforpe detallado de eoaración do agato ipoutado a
cada unha da  axuda ou aoortación.

d.  Declaración  responsable de  non  etar  a  beneiciaria  incuro  en  ninagunha  da  caua
orevita no artago 10.2 da Lei 9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galiciap oara er
beneiciaria deta axuda.

e. Cos gastos derivados das indemniiacións por raión do serviio acheagarae unha declaración
xurada na que e relacione nopep aoelidop relación ou vínculo coa federaciónp actvidade que
xera o agato. No agato relatvo a viaxep adepaip deberán de exoreare neta declaración
xurada o obxecto de tale viaxe e a úa duración.  

Iagualpentep acheagarae certfcación do/a ecretario/a da federación co vito e orace do eu
oreidentep no que e recolla o acordo do óragano copoetente oolo quep de conforpidade co
diooto no etatuto da federaciónp e aoroban a conta oor ete conceoto. Adepaip neta
certfcación deberán  relacionare  ete  agato  indicando o  nope  e  aoelido   da  oeroa
cauantep o eu vínculo coa federaciónp aí copo luagarp datap hora e potvo do deorazapento
que orixine a indepnización.

Eta certicación non incluirá o agato oor ubpinitración do copbutble conupido
oolo  vehículo  da  federaciónp  cando  on  utlizado  oolo  eu  carago  e  oolo  eu
oeroal oara o cuporipento dunha copiión de ervizo con dereito a indepnizaciónp
xa que o copbutble conupido oolo vehículo da federaciónp cando on utlizado
oolo eu carago e oolo eu oeroal oara o cuporipento dunha copiión de ervizo
con dereito a indepnizaciónp é un agato elixible inteagrado no aoartado b) da cláuula
cuarta do conveniop relatvo á aportzación e outro agato correntep orocedendop
oolo tantop a úa liquidación eagundo o indicado no aoartado a) e b) da oreente
cláuula exta. 

Todo  o  agato  oor  indepnización  oor  razón  do  ervizo  deberán  etar  directapente
relacionado coa actvidade da federación.

2 Lugar de presentación da documentación Toda a docupentación da xuticación deberá
acheagare oor calquera do pedio orevito no artago 16.4 da Lei 39/2015p do 1 de outubrop
do orocedepento adpinitratvo copún da  adpinitración  oública á  Dirección Xeral  de
Deenvolvepento Pequeiro.

De acordo co etablecido no artago 62 e 65 4 f) do Reagulapento da Lei 9/2007p do 13 de xuñop
de ubvención de Galiciap aorobado oolo Decreto 11/2009p do 8 de xaneirop efectuarae o
librapento da axuda do eaguinte xeito:
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- Paagapento cononte ao artago 62 do Reagulapento da Lei 9/2007: pediante oaagapento
oarciai unha vez xuticado o agato coporenivo de oolo peno o 25% do ipoorte
do conveniop oor oarte da beneiciaria.

- A data tooe de oreentación da docupentación xuticatva do agato que retaen oara
aboar  ata  acadar  o  100%  é  o  16  de  novepbro  de  2022p  coa  exceoción  do  agato
corrente do pe de decepbro que ooderán oreentare ata o 15 de decepbro e que
deberán de etar indicado copo oreviión nun anexo á peporia oreentada no pe de
novepbro.

De conforpidade co orevito na Lei 9/2007p de ubvención de Galiciap oara o efecto deta
xuticación coniderarane agato aquele realizado durante o ano 2022p que reoondan á
natureza da actvidade ubvencionada.

Para  a  paterialización  do  referido  librapento  erá  necearia  a  epiión  de  certfcación
favorable da Dirección Xeral de Deenvolvepento Pequeiro da Conellería do  Mar.

Poderane realizar oaagapento antcioado que uooñerán entreaga de fondo con carácter
orevio á xuticaciónp copo inanciapento neceario oara ooder levar a cabo a actuación
inherente  á  ubvenciónp  de  acordo  coa  condicións  etablecida  no  artago  62  e  63  do
Reagulapento da Lei 9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galiciap aorobado oolo
Decreto 11/2009p do 8 de xaneiro. A entdade beneiciaria deberá de olicitar  o ipoorte de
oaagapento antcioado que conidere neceariop ata un páxipo de 22.200p00.- €). Dado que a
axuda etá inanciada con carago ao crédito orzapentario correoondente ao caoítulo IVp
“Transferencias  correntes,  destnadas  a  familias  e  instttciins  sen  fns  de  ltcro”  queda
exonerada da conttución de agarantap ao abeiro do artago 65-4º f) do antedito Reagulapento
da Lei 9/2007.

Cononte ao diooto no artago 11 do Reagulapento da Lei 9/2007p no eu oaráagrafo h) relatvo
á ipoliicación da acreditación do cuporipento da obriaga coa Adpinitración oública da
Copunidade Autónopap coa Adpinitración do Etado e coa Seaguridade Socialp “a obriga de
presentar a certfcaciin prevista no artgo anterior poderá ser stbstttuda pola declaraciin
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
Administraciin pública da Comtnidade Attinoma nos segtintes casos: h) as stbvenciins con
cargo  aos  créditos  orzamentarios  do  caputtlo  IV,  transferencias  correntes,  destnadas  a
familias e instttciins sen fns de ltcro”
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SÉTIMA. COMPATIBILIDADE

Eta axuda é copoatble coa obtención doutra ubvenciónp  axudap  inagreo ou recuro
doutra entdade oara a pepa inalidade orocedente de calquera Adpinitración ou ente
oúblico ou orivadop epore que a conta total da axuda non uoere o 100% do ipoorte da
actvidade  ubvencionada.  No  cao  de  que  a  ubvención  concedida  uoerep  illada  ou  en
concorrencia  con  outrap  o  cuto  da  actvidade  oara  a  que  foi  concedida  a  ubvenciónp
decontarae o exceo obtdo obre o citado cuto.

OITAVA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

A  ubcrición  do  oreente  convenio  non  ipolicará  relación  laboral  ou  de  calquera  outra
natureza  entre  a  oeroa  ou  orofeionai  que  deenvolvan  a  accione  que  conttúen  o
obxecto  do  oreente  convenio  e  a  Xunta  de  Galiciap  o  eu  oraganipo  ou  entdade
vinculada  ou  deoendentep  nin  e  lle  ooderá  eixir  á  Xunta  de  Galicia  ninagunha
reoonabilidade directa nin ubidiariap oola oretación que e deriven dete convenio.

NOVENA. COMISIÓN DE SEGUIMENTO

O eaguipento e control do etablecido no oreente convenio realizarae oor unha copiión de
eaguipentop copoota oor dou pepbro a deiagnar oor cada unha da oarte ainante. Por
oarte da federación erán o oreidente e o ecretario e oor oarte da Conellería  un/unha
ubdirector/a e un/unha xefe/a de ervizo oertencente á Dirección Xeral de Deenvolvepento
Pequeiro.

DÉCIMA. TRANSPARENCIA E BO GOBERNO NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALEGA

De conforpidade co etablecido no artago 12 a 16 da Lei 19/2013p do 9 de decepbrop de
tranoarenciap acceo a inforpación oública e bo agobernop en concordancia co artago 24 e 25
da Lei 1/2016p do 18 de xaneirop de tranoarencia e bo agobernop o ainante outoragan o eu
conentpento  oara  que  o  dato  oeroai  que  contan  no  conveniop  e  no  reto  da
eoeciicación  contda  no  pepop  ooidan  er  oublicada  no  Portal  de  Tranoarencia  e
Goberno Aberto.

Aí pepop en virtude do diooto no artago 4 da antedita Lei 1/2016p a oeroa fica e
xurídica  beneiciaria  de  ubvenciónp  atooarane  obriagada  a  ubpinitrarlle  a
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Adpinitraciónp orevio requiripentop toda a inforpación necearia oara o cuporipentop oor
aquelap da obriaga orevita no Título I da citada Lei.

Aepadep erá obxecto de oublicidade no Rexitro de Axudap Subvención e Conveniop ao
abeiro do diooto no Decreto 126/2006p do 20 de xullo e no 132/2006p do 27 de xullo.

UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN, REVOGACIÓN E REINTEGRO

Serán  caua  de  reolución  dete  convenio  a  recollida  na  Lei  9/2007  ep  en  eoecial  o
incuporipento dalagunha da etoulación contda na úa cláuula.

A ubvención  concedida  ao  apoaro  dete  convenio  ooderá  er  obxecto  de  podiicaciónp
revoagación ou reinteagrop cando concorran a circuntancia orevita no artago 32 e 33 da Lei
9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galiciap no Reagulapento da Lei 9/2007p do 13 de
xuñop de ubvención de Galiciap aorobado oolo Decreto 11/2009p do 8 de xaneirop e na Lei
38/2003p do 17 novepbrop xeral de ubvención.

A upa do conxunto da axuda olicitada e/ou concedida oara o obxecto do convenio non
ooderá uoerar o 100% do cuto da actvidade a deenvolver.

Procederae  ao  reinteagrop  total  ou  oarcialp  da  cantdade  oercibida  co  xuro  de  pora
devenagado dende o popento do eu oaagapento no cao inalado no artago 33 da Lei
9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galicia. De acordo co artago 14.1.n) da Lei 9/2007p
o criterio de agraduación do ooible incuporipento oara deterpinar a cantdade a pinorar
ou reinteagrar erán o eaguinte:

a. O incuporipento total do in oara o que e concede a ubvenciónp da realización do
agato ubvencionable ou da obriaga de xuticación dará luagar á oerda do dereito ao cobro
oup no eu caop ao reinteagro da totalidade da axuda oercibida.

b. Calquera outro incuporipento coniderarae incuporipento oarcial do in oara o que e
concedeu a axuda e dará luagar á oerda do dereito ao cobro oup no eu caop ao reinteagro na
oorcentaxe correoondente á inverión non efectuada ou non xuticada.

En cao de incuporipento da cláuula do oreente conveniop tranagreión na úa execución
ou deetpento oola beneiciariap orocederae á úa inpediata reolución. Concorrido tale
uooto reinteagrarae ao Teouro da Xunta de Galicia a conta aboadap co xuro a que
dean  luagarp  de  conforpidade  coa  norpatva  autonópica  de  aolicación  e  no  orazo  pái
oerentorio que a pepa diouxee.
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En  todo  cao  a  beneiciaria  opétee  á  norpatva  vixente  en  pateria  de  ubvención
conttuída oola Lei 9/2007p do 13 de xuñop de ubvención de Galicia e a Lei 38/2003p do 17
de novepbrop xeral de ubvención e a úa norpatva de deenvolvepento.

DUODÉCIMA. VIXENCIA DO CONVENIO

O oreente convenio etará vixente dende a data da inatura ata o 31 de decepbro do 2022p
aagá que exa denunciado cun pe de antelaciónp oolo penop oor alagunha da oarte oor
incuporipento da etoulación  que nel e recollen.

Ep  en oroba  de conforpidade  co  terpo do conveniop  a  oarte  copoarecente  ainan e
rubrican oor duolicado exepolarp no luagar e data indicado no encabezapento.

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

A directora xeral de Deenvolvepento
Pequeiro

Suana Rodríaguez Carballo 
(ainado dixitalpente)

O oreidente

Joé Manuel Roa Otero
(ainado dixitalpente)
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