ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 22 de novembro de 2013

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e corenta minutos do día vinte e dous
de novembro de dous mil trece e baixo a presidencia da Iltma. Primeira tenente de
alcade, Sra. Silva Rego, por ausencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria
a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1316).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1317).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DE DIVERSAS RÚAS DO
CASCO URBANO DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 2021/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de
Contratación que tivo lugar o 20.11.13, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento aberto para a contratación das obras de
reforzo da capa de rodadura de diversas rúas do casco urbano do termo municipal
de Vigo. (expediente 2021-440)d no seguinte orde decrecente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

MISTURAS S.A.
100 PUNTOS
HORDESCON, S.L.
95,14 PUNTOS
EXTRACO, S.A.
93,90 PUNTOS
UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.89,73 PUNTOS.
CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS S.A.
87,81 PUNTOS.
CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.
29,84 PUNTOS

Segundo.- Requerir ao licitador clasificado en primeiro lugar MISTURAS S.A.. para
que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.3 TRLCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
Acreditación de dispor os medios persoais e materiais esixidos para a execu ción do contrato
Resgardo da garantía definitiva por importe de 12.052,61 euros.
Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 629.38 € en concepto de
custe dos anuncios de licitación.
Cuarto.- Conforme a delegación acordada por esta mesa de contratación na súa
sesión de data 27-07-2011, o secretario da mesma procederá a formular ó órgano de
contratación a proposta de adxudicación do contrato, sempre e cando se cumpran os
requisitos de que tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en
primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración municipal, fosen
correctas.

3(1318).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PAR A CONTRATACIÓN DO
ASEGURAMENTO DA FLOTA MUNICIPAL. EXPTE. 7969/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de
Contratación que tivo lugar o 20.11.13, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento aberto para a contratación do
aseguramento da flota municipal. (expediente 7969-445) no seguinte orde
decrecente:
Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A. .

78,35 PUNTOS
57,50 PUNTOS
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Segundo.- Requerir ao licitador clasificado en primeiro lugar Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte do cumentación (artigo 151.3 TRLCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
Acreditación de dis por os medios persoais e materiais esixidos para a execución do contrato
Resgardo da garantía definitiva por importe de 10.297,35 euros.
Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1305,35 € en concepto de
custe dos anuncios de licitación.
Cuarto.- Conforme a delegación acordada por esta mesa de contratación na súa
sesión de data 27-07-2011, o secretario da mesma procederá a formular ó órgano de
contratación a proposta de adxudicación do contrato, sempre e cando se cumpran os
requisitos de que tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en
primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración municipal, fosen
correctas.

4(1319).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MEDIANTE CONCESIÓN
DA CONSTRUCIÓN, XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO NOVO COMPLEXO
POLIDEPORTIVO DE NAVIA. EXPTE. 12242/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
21.11.13, e de acordo co informe-proposta da secretaria da Mesa de Contratación,
do 20.11.13, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a CIVIS GLOBAL, S.L, o procedemento aberto para a contratación da
xestión do servizo público mediante concesión da construción, xestión e explotación
do novo complexo polideportivo de Navia (expediente 12242-333) por un prazo
concesional de 49 anos e un canon de 9.100 euros/ano, sendo o prezo global do
proxecto de 8.767.908,48 (sendo a cota correspondente o IVE de 1.521.703,13 €) e
coas seguintes prestacións accesorias:
•

•

Destinará ó investimento inicial en equipamento deportivo o importe de
976.000 euros, IVE excluído, sendo o importe correspondente o IVE de
204.960 euros.
O prezo do abono individual adulto, calculado para 1 mes (sen aplicar
matrícula en caso de existir) é de 36,35 euros IVE incluído.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas
administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta
presentada.
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5(1320).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA DE MEDIA E
BAIXA TENSIÓN PRA AS DISTINTAS INSTALACIÓNS ELECTROMECÁNICAS
DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 14694/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
20.11.13, e de acordo co informe-proposta da secretaria da Mesa de Contratación,
do 11.11.13, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., (CIF A-61797536) o
procedemento aberto para a contratación da subministración de enerxía eléctrica de
media e baixa tensión para as distintas instalacións electromecánicas do Concello
de Vigo (expediente nº 14694-444) cunha baixa global única do 7,86 % sobre todos
os prezos unitarios dos subministros que por tarifa e período se indican na taboa 2
“prezos de enerxía” do apartado 3.G. das follas de características do contrato (FEC)
anexas ó prego de cláusulas administrativas do contrato. Todo o anterior de acordo
cos pregos de cláusulas administrativas particulares e técnicas aprobados por
acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.

6(1321).MODIFICADO Nº 1 DA OBRA DE REMODELACIÓN DO MERCADO
DO BERBÉS. EXPTE. 2469/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 8.11.13, o
informe de fiscalización do 20.11.13, dáse conta do informe-proposta do xefe de
Área de Fomento, do 14.11.13, conformado polo concelleiro delegado de dita Área,
que di o seguinte:
En data 17 de outubro de 2012 a Xunta de Goberno Local, acorda a aprobación do Proxecto Básico e de Execución de remodelación do Mercado do Berbés.
O citado proxecto é adxudicado mendiante acordo Xunta de Goberno Local de data 28 de decembro de 2012 a empresa CONSTRUCCIONES RAMIREZ S.L.U., por un importe de
1.743.907,15 € (IVE incluído).
Asínase unha primeira acta de comprobación de replanteo negativa en data 2 de xaneiro de
2013, suspendendo temporalmente o inicio da execución do proxecto, mentres non é aprobado o
Plan de Seguridade e Saúde.
Asínase unha nova acta de comprobación de replanteo en data 25 de marzo de 2013 autorizan do o comezo da obra, unha vez superada a causa que impediu temporalmente o inicio, computándose o prazo de execución dende o día seguinte a esa data.
Asínase a Acta de paralización da obra en data 26 de marzo de 2013 á vista do escrito presentado pola Asociación de Empresarios do Mercado do Berbés (nº doc 130030295) no que se solicita
a execución dunha serie de modificacións no proxecto, e atendendo ás indicacións do Concelleiro D. Cayetano Rodríguez Escudero, procédese á paralización da execución da obra sometendo
a estudo a solicitude achegada.
En data 12 de xuño de 2013 mediante acordo da Xunta de Goberno Local realízase un Reaxuste
de anualidades da Obra de remodelación do Mercado do Berbés, atendendo á necesidade de
axustar as anualidades ao volume de obra completa de tal xeito que respondan a unha previsión
real das obras a executar en cada exercicio.
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Asínase a Acta de reanudación da obra con data 1 de xullo de 2013, unha vez resoltas as cues tións plantexadas dende a Asociación de empresarios do Mercado do Berbés, estímase procedente reanuda-los traballos de remodelación nos aspectos non afectados directamente polas posibles modificacións.
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 13 de setembro pasado acorda autorizar
a redacción do proxecto Modificado Nº 1 que se presenta e aplicar unha moratoria ao prazo de
execución da obra ata a data que finalmente se aprobe o proxecto Modificado nº 1 das obras de
referencia.
XUSTIFICACIÓN:
No transcurso da execución da obra concurren diversas circunstancias que se recollen nos seguintes apartados:
1. Circunstancias relativas ó uso:
Atendendo as demandas sinaladas dende a Asociación de empresarios do Mercado do Berbés,
nas que se redefine o uso das superficies interiores, contémplase o reforzo das comunicacións
verticais previstas no proxecto mediante unha posible dotación de escaleiras mecánicas que enlace a totalidade das plantas do edificio. Si ben esta instalación non se inclúe no proxecto modifi cado, sí será necesario executa-los reforzos estructurais correspondentes para posibilita-la instalación futura destes elementos.
A raíz do escrito citado e co fin de dotar ó edificio das maiores posibilidades funcionais e flexibili zar as condicións de uso, especialmente nas plantas segunda e terceira, óptase por dotar ó
mesmo de dous núcleos de escaleiras protexidas, de xeito que os niveis de ocupación dos niveis
superiores non se vexan limitados por esta circunstancia.
2. Imprevistos non contemplados en proxecto:
No transcurso das obras de demolición compróbase a existencia de patoloxías de oxidación nos
armados e carbonatación en parte dos pilares de formigón da planta segunda. Si ben este as pecto xa fora incluído no proxecto redactado, o grao de afección destes elementos resulta maior
do previsto, polo que requiren dunha actuación de reparación exhaustiva.
Por outra banda, unha vez demolida a estructura da cuberta orixinal, compróbase que as vigas
de teito do último nivel teñen un canto que excede nuns 35 cms a cara superior do forxado, o
que modifica a cota de referencia da terraza e as condicións de execución da pavimentación
neste nivel, así coma o replanteo dos núcleos de comunicación.
En consecuencia, a redacción do Proxecto Modificado nº 1 sen incremento económico ten por
obxecto recolle-las modificacións de proxecto que se derivan dos axustes de distribución e usos
nas diferentes plantas, así coma os aspectos de mellora das posibilidades de comunicación interiores e as reparacións estructurais precisas para garanti-la estabilidade do conxunto do inmoble.
Exposto o anterior, hai que resaltar que as variacións supoñen a necesidade de introducir
determinadas unidades de obra non comprendidas no proxecto vixente aprobado. En
consecuencia, os prezos contradictorios propostos pola dirección facultativa, consecuentes á
solución técnica adoptada, refirense á data de licitación calculados sobre a base do proxecto
orixinal aprobado para a adxudicación da obra en todo o que se refire a prezos unitarios de man
de obra, materiais e maquinaria e aos custos indirectos dos prezos descompostos.
Todo iso non provoca variación do presuposto económico aprobado, manténdose integramente
o seu importe de adxudicación vixente de 1.743.907,15 €, I.V.E. incluido, quedando xustificado o
total do investimento económico, e dando lugar ó presente proxecto Modificado nº 1, sen importe
adicional.
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A documentación do PROXECTO MODIFICADO Nº 1, DA OBRA REMODELACIÓN DO MERCADO DO BERBÉS, considérase completa e tendo en conta a normativa técnica de aplicación,
reunindo todos os requisitos esixidos polo “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos do Sector Público”.
Polo que, á vsta do anteriormente exposto e tendo en conta o informe dos Directores Facultati vos da obra de data 29 de outubro pasado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
1.Aprobar o proxecto modificado nº 1 da obra de Remodelación do Mercado do Berbés,
sin importe adicional sobre o proxecto inicial.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

7(1322).CONCESIÓN DAS AXUDAS CONTRA A CRISE PARA ATENDER
NECESIDADES BÁSICAS DOS VECIÑOS E VECIÑAS DE VIGO PARA AO
EXERCIZO 2013. EXPTE. 6099/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
22.11.13, e de cordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Participación e
Atención Cidadá, da mesma data, conformado polo concelleiro delegado de
Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: DESESTIMAR, integramente, conforme ao art. 23.3 da LSG, ás
solicitudes que se relacionan no Anexo III (obrante no expediente), por non cumprir
coas condicións ou requisitos establecidos nas bases reguladoras para acadar a
condición de beneficiarias e, en concreto, polas causas indicadas, en cada unha
delas.
SEGUNDO: CONCEDER, de conformidade co art. 23.3 da LSG, ás 1.221 persoas
que, se relacionan no Anexo II (obrante no expediente), e por un importe a cada
unha delas de 1.763,95 € con cargo á partida presupostaria 9240 4890020 “Plan
compensación contra a crise” do presuposto en vigor do ano 2013, con unha
dotación de 2.750.000,00 €.
TERCEIRO: Tramitar un libramento a xustificar polo importe de 2.153.782,95 €
correspondente as operacións 201300039821 de 11/06/2013 por importe de
2.450.000,00 € e 201300049315 de 27/06/2013 por importe de 300.000,00 € da
partida 9240 4890020 “Plan compensación contra a crise” do presuposto en vigor
do ano 2013, a ingresar na conta habilitada número 2080 5000 62 3110251592, e
proceder ao aboamento do importe total concedido, mediante cheque bancario
nominativo ás 1.221 solicitudes aceptadas.
CUARTO: NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos establecidos
nos art. 24 da LSG e art. 58 e 59 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación
expresa:
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•
De que contra o mesmo poderán interpoñer recurso de reposición ante o
órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante
os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses,
ámbolos dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción da
notificación do acordo, de conformidade cos art. 116 e 117 da Lei 30/92, de
RXAP e PAC e 8.1 e 46.1 da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de
reposición non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que
sexa resolto expresamente o primeiro ou se produza a súa desestimación
presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes establecido para ditar e
notificar resolución.
QUINTO: PUBLICAR no Taboleiro de anuncios os anexos I, II, III e IV de
beneficiarios das subvencións.
SEXTO: ENCOMENDAR ao servizo de Participación e Atención Cidadá, continue co
estudio e comprobación das solicitudes codigos 9 e 10 (anexo IV que consta no+
expediente), relacionadas coa inscrición dos solicitantes e os membros da unidade
de convivencia no Servizo Público de Emprego de Galicia, coa máxima axilidade
posible.
SÉTIMO: INFORMAR, aos efectos do disposto no art. 20 LXS e 35 do RLXS, en
aplicación do art. 4.1.c) da Lei 30/92, de RXAP e PAC, das subvencións tramitadas
e outorgadas, referindo as bases reguladoras das subvencións, convocatoria,
identificación das beneficiarias e contía outorgada.

8(1323).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE DERRUBA DO
EDIFICIO MUNICIPAL DO ANTIGO RESTAURANTE AS DORNAS. EXPTE.
7004/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 18.11.13, o
informe de fiscalización do 21.11.13, e de acordo co informe-proposta da xefa de
Patrimonio Histórico, do 22.11.13, conformado pola xefa de Rehabilitación e Cascos
Históricos, pola concelleira de urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos e
patrimonio e pola concelleira delegada de Economía, Facenda e Contratación, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o expediente de contratación que contén o Prego de Cláusulas Adminis trativas Particulares e das Follas de Especificacións do Contrato, redactadas e asinadas polo Xefe da oficina administrativa de Contratación o 21/11/2013 e que rexirán
no contrato de obras DE DERRUBA DO EDIFICIO MUNICIPAL DO ANTIGO
RESTAURANTE AS DORNAS.
2º.- Autorizar o gasto para o presente exercicio por importe total de 90.959,18 euros,
con cargo a partida orzamentaria 1510.2100000 do orzamento municipal vixente.
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3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista por procedemento
negociado con publicidade.

9(1324).BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS Á APERTURA DE NOVAS RUTAS NACIONAIS
TRANSVERSAIS DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE O AEROPORTO DE VIGO E
AEROPORTOS ESPAÑOIS. EXPTE. 4976/104.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
22.11.13 e de acordo co informe-proposta do 22.11.13, asinado pola xefa do Servizo
da Concellería de Industria, Turismo, Cultura e Festas, e o Xefe da Oficina
Administrativa da Alcaldía, e conformado polo concelleiro delegado de Industria,
Turismo, Cultura e Festas, a Xunta de Goberno acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria de solicitude de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, que figuran como anexo ao
presente acordo (e os dous anexos que obran no expediente), destinadas a financiar
os gastos orixinados pola posta en marcha de novas rutas nacionais transversais de
transporte aéreo que conecten o Aeroporto de Vigo e algún dos aeroportos españois
que se especifican nelas, para os efectos de comunicarlle á Comisión da Unión
Europea o presente proxecto de axudas públicas do Concello de Vigo.
SEGUNDO.- Unha vez que se produce a citada comunicación á Comisión da Unión
Europea consideraranse aprobadas as mencionadas bases e a convocatoria para os
efectos de dar por iniciado o procedemento de concesión das devanditas
subvencións.
TERCEIRO.- Autorizar co indicado fin o gasto plurianual de 824 000 de euros, con
cargo á aplicación orzamentaria 4320.4700000, distribuído nas anualidades que se
establecen en citadas bases e convocatoria:
Primeiro ano 2013-2014: 463 000 euros, dos que 363 000 euros corresponden
ao exercicio orzamentario de 2013 e 100 000 euros ao exercicio orzamentario
de 2014.
Segundo ano 2014-2015: 250 000 euros, dos que 150 000 corresponden ao
exercicio orzamentario 2014 e 100 000 ao exercicio orzamentario de 2015.
Terceiro ano 2015-2016: 111 000 euros, dos que 75 000 corresponderán ao
exercicio orzamentario 2015 e 36 000 euros ao exercicio orzamentario de 2016.
Para o caso de que a resolución do presente expediente de concesión de
subvencións non recaese neste ano 2013, as anualidades sinaladas entenderanse
reaxustadas sen necesidade de novo acordo expreso en tal sentido nos termos que
seguen:
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Anualidade 2014.- 463 000 euros.
Anualidade 2015.- 250 000 euros.
Anualidade 2016.- 111 000 euros.
CUARTO.- Dispoñer a apertura do procedemento de licitación en réxime de
concorrencia competitiva, mediante a súa publicación no DOUE, BOE e BOP da
provincia de Pontevedra por prazo de 25 días desde a remisión do anuncio ao
DOUE.
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓNS PARA A APERTURA DE NOVAS RUTAS NACIONAIS TRANSVERSAIS DE
TRANSPORTE AÉREO ENTRE O AEROPORTO DE VIGO E AEROPORTOS ESPAÑOIS
PRIMEIRA.- OBXECTO DAS SUBVENCIÓNS.
O obxecto das subvencións a que se refiren as presentes bases e convocatoria é contribuír a
financiar os gastos orixinados pola posta en marcha de novas rutas nacionais transversais que
conecten o Aeroporto de Vigo con algún ou algúns dos aeroportos que a continuación se indican
e xeren un incremento da cifra neta de pasaxeiros na terminal viguesa.
As novas rutas transversais que poderán optar á axuda pública municipal serán as que conecten
o concello de Vigo con, polo menos, un dos aeroportos que seguen: Valencia, Sevilla, Málaga,
Alacant, Palma de Mallorca, Eivisa, Menorca e Gran Canaria.(Códigos IATA: VLC, SVQ, AGP,
ALC, PMI, IBZ, MAH E LPA), así como con calquera outro destino transversal cun tráfico
indirecto relevante que xustifique a implantación da ruta.
SEGUNDA.- GASTOS SUBVENCIONABLES E NON SUBVENCIONABLES.
1. Serán gastos subvencionables todos os custos, directos e indirectos, de posta en
marcha vinculados á apertura da nova ruta que o transportista aéreo non podería
soportar ao ritmo normal de explotación. Entre os mencionados custos cómpre citar,
entre outros e sen carácter limitativo, os gastos de mercadotecnia e publicidade que
deben realizarse inicialmente para dar a coñecer unha nova conexión e tamén os gastos
de instalación que a compañía aérea debe asumir no Aeroporto de Vigo para a apertura
da liña, sempre que os devanditos custos non motiven xa outras axudas.
2. Entre os gastos de mercadotecnia de cada anualidade incluiranse, cos límites que se
sinalan a continuación, as cantidades deixadas de ingresar pola venda de billetes para
as novas rutas ou frecuencias a prezo promocional —inferior ao valor medio do billete—.
Non obstante, só serán subvencionables os gastos correspondentes a billetes
promocionais ata o límite do 10 % do total dos billetes ofertados na ruta e sempre que o
devandito prezo promocional apareza vinculado a unha campaña ou acción de
comunicación da beneficiaria dirixida á promoción de Vigo como destino.
3. Pola contra, a axuda non poderá destinarse a sufragar custos de explotación habituais,
como os derivados do arrendamento ou amortización de aeronaves, a compra de
carburante, a remuneración de tripulacións, as taxas de aeroporto ou a restauración
(catering).
Non serán gastos subvencionables os correspondentes a impostos indirectos
susceptibles de recuperación ou compensación.
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4. Os custos subvencionables seleccionados deberán corresponder a custos reais obtidos
en condicións normais de mercado.

TERCEIRA.- COMPATIBILIDADE DAS SUBVENCIÓNS.
As subvencións para a posta en marcha das novas rutas non poderán sumarse a outros tipos de
axuda á explotación, como as axudas de carácter social concedidas a determinados tipos de
pasaxeiros ou as compensacións por servizo público. Tampouco poderán acumularse estas
axudas con outras outorgadas para sufragar os mesmos custos, nin sequera se son concedidas
por outro estado.
CUARTA.- CONTÍA TOTAL DAS SUBVENCIÓNS E CONTÍA INDIVIDUALIZADA DE CADA
CATEGORÍA OU LOTE. APLICACIÓN ORZAMENTARIA.
A cantidade máxima que se destinará a estas axudas será de 824 000 de euros, con cargo á
aplicación orzamentaria 4320.4700000, distribuída nas anualidades que seguen:
Primeiro ano 2013-2014: 463 000 euros, dos que 363 000 euros corresponden ao exercicio
orzamentario de 2013 e 100 000 euros ao exercicio orzamentario de 2014.
Segundo ano 2014-2015: 250 000 euros, dos que 150 000 corresponden ao exercicio
orzamentario de 2014 e 100 000 ao exercicio orzamentario de 2015.
Terceiro ano 2015-2016: 111 000 euros, dos que 75 000 corresponderán ao exercicio
orzamentario de 2015 e 36 000 euros ao exercicio orzamentario de 2016.
Para o caso de que a resolución do presente expediente de concesión de subvencións non
recaese neste ano 2013, as anualidades sinaladas entenderanse reaxustadas sen necesidade
de novo acordo expreso en tal sentido nos termos que seguen:
Anualidade 2014.- 463 000 euros.
Anualidade 2015.- 250 000 euros.
Anualidade 2016.- 111 000 euros.
QUINTA.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva que
se iniciará de oficio tras a aprobación das presentes bases e convocatoria pola Xunta de
Goberno Local do Concello de Vigo.
SEXTA.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS.
Poderán ser beneficiarios destas subvencións as empresas de transporte aéreo que estean en
posesión dunha licenza de explotación válida expedida por un Estado membro, en aplicación do
Regulamento (CEE) n.º 2407/92 sobre a concesión de licenzas a compañías aéreas.
No poderán ser beneficiarios as empresas de transporte aéreo nas que concorra algunha das
circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
A xustificación de non atoparse o empresario solicitante incurso nalgunha das devanditas
circunstancias farase mediante declaración responsable para o efecto.
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SÉTIMA.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS.
Serán obrigas dos beneficiarios das subvencións, ademais das previstas nas presentes bases e
convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:
1º.- Poñer en marcha a nova ruta aérea e mantela nos termos e cos obxectivos recollidos no
plan de negocio e demais documentación acompañada á solicitude da subvención.
2º.- Comunicarlle anualmente ao Concello de Vigo o grao de cumprimento dos obxectivos
ficados no plan de negocio, con especial atención aos obxectivos relativos ao número de
pasaxeiros transportados.
3º.- Comunicarlle ao Concello de Vigo a circunstancia de terse alcanzado a rendibilidade da
nova ruta no momento en que esta se entenda producida, mesmo se tal circunstancia se
entende producida antes da finalización do período de concesión da axuda inicialmente previsto.
OITAVA.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN.
Para efectuar a proposta de concesión da subvención a Comisión avaliadora establecerá unha
prelación entre elas atendendo aos criterios de selección que se establecen:
Cada solicitante obterá un máximo de 100 puntos por cada nova ruta nacional transversal que
ofreza poñer en marcha. A puntuación total que se debe considerar para o outorgamento da
subvención, no caso de que se ofreza implantar máis dunha ruta nacional transversal, será a
suma das puntuacións obtidas por cada unha delas.
Tal puntuación ou puntuacións determinaranse de acordo cos seguintes criterios:
a) Frecuencia operativa.
A puntuación máxima de acordo con este criterio poderá alcanzar os 55 puntos.
1ª. Compromiso de operación anual: valorarase de forma decrecente o número de semanas ao
ano durante as cales a compañía aérea compromete manter operativa a ruta, segundo o
seguinte baremo:
Entre 40 e 52 semanas

30 puntos

Entre 20 e 40 semanas

20 puntos

Entre 12 e 20 semanas

10 puntos

O compromiso de operación anual para unha nova ruta nacional transversal que non alcance
doce semanas ao ano provocará a exclusión do concurso da solicitude da nova ruta á que o
compromiso se refira, salvo que a súa implantación se propoña con outras novas rutas, caso no
que esta non será cualificada no lote.
2ª. Frecuencia media semanal: valorarase de forma decrecente o número medio de días á
semana que a compañía aérea operará cada nova ruta nacional transversal que ofreza
implantar, segundo o seguinte baremo:
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Semana completa ou seis días á semana

20 puntos

De tres a cinco días, sempre que inclúan tres e, no seu caso, catro, dos seguintes 15 puntos
días: luns, mércores, venres e domingo
De tres a cinco días calquera

10 puntos

Dous días, sempre que estes sexan luns, mércores, venres ou domingo

7 puntos

Dous días calquera

5 puntos

3ª. Frecuencia diaria mínima:
Dous ou máis frecuencias por día de operación

5 puntos

b) Tipoloxía de aeronave utilizada.
A puntuación máxima de acordo con este criterio poderá alcanzar os 20 puntos.
Valorarase o tipo de avión usado na ruta, de maneira que obterá maior puntuación o
considerado como óptimo para satisfacer a demanda potencial das rutas transversais, segundo
o seguinte baremo:
Reactores de entre 90 e 150 prazas

20 puntos

Reactores de máis de 150 prazas

10 puntos

Reactores de menos de 90 prazas

5 puntos

Os avións non incluídos en ningunha destas categorías non obterán puntuación ningunha
segundo este criterio.
c) Plan de negocio.
A puntuación máxima de acordo con este criterio poderá alcanzar os 20 puntos.
A solicitante presentará un plan de negocio para cada ruta nacional transversal que propoña
implantar, do que se valorará a súa calidade técnica e os compromisos asumidos nel, así como a
xustificación da viabilidade futura ou sostibilidade da ruta máis alá do período subvencionado. A
puntuación para outorgarlle ao plan de negocio poderá alcanzar 20 puntos. En todo caso será
necesario xustificar suficientemente a viabilidade da ruta á que o plan de negocio se refira para
que esta poida ser subvencionada e obter puntuación de acordo con todos e cada un dos
criterios de valoración deste lote.
d) Conectividade.
A puntuación de acordo con este criterio será de cinco puntos.
Valorarase a conectividade que ofreza a solicitante no aeroporto de destino, ben directamente
pola mesma compañía aérea, ben por outra da alianza aérea á que esta eventualmente
pertenza.
Conectividade

5 puntos
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e) Menor importe solicitado.
Este criterio de adxudicación terase en conta só en caso de empate entre a puntuación obtida
por dúas solicitudes e aplicarase en favor da compañía aérea que solicitase unha menor axuda
para a implantación da nova ruta ou novas rutas nacionais transversais ofertadas.
NOVENA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
O prazo para a presentación de solicitudes para concorrer a esta convocatoria de subvencións
finalizará o día 18 de decembro de 2013.
DÉCIMA.- SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.
(1) As solicitudes de subvención, coa documentación que deberá acompañalas,
presentaranse en sobre pechado, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Casa do
Concello de Vigo, Praza do Rei, 2 CP 362012, Vigo, en horario de 9 a 13.30 horas os
días laborables e de 9 a 13 horas os sábados. O licitador terá dereito a obter, como
acreditación da presentación, recibo no que constará o nome ou razón social do licitador,
a identificación do obxecto da subvención a cuxa obtención concorre e o día e hora da
presentación.
(2) As solicitudes poderán ser presentadas por correo. Admitiranse as solicitudes
presentadas nas oficinas de correos ata as 23.59 horas do último día do prazo
establecido para a presentación de ofertas. En tal caso, o solicitante deberá xustificar a
data de imposición do envío na oficina de correos e anunciarlle ao Rexistro Xeral do
Concello de Vigo, mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día, a remisión da oferta.
Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a documentación cando
esta se recibise no Concello de Vigo con posterioridade á data e hora de terminación do
prazo sinalado no anuncio da presente convocatoria. Transcorridos dez días a partir da
indicada data sen terse recibido a documentación enviada por correo, non será esta
admitida en ningún caso.
(3) A solicitude, xunto coa documentación que deba acompañala, presentarase en sobre
pechado facendo constar no seu exterior a identificación do licitador. En ningún caso
poderá presentarse por unha mesma empresa aérea máis dunha oferta. A presentación
por una mesma empresa aérea de dúas ofertas de implantación das mesmas rutas
nacionais transversais implicará a non admisión desta empresa na licitación.
(4) A solicitude de subvención que presenten as empresas aéreas concorrentes deberá ser
redactada nos termos que se conteñen no anexo I que figura ao final destas bases e
convocatoria.
(5) A solicitude de subvención conterá declaración responsable da solicitante expresiva da
concorrencia nesta das circunstancias precisas para participar na licitación e obter a
subvención e, igualmente, especificará as rutas concretas que ofreza poñer en marcha.
Todo iso farase conforme ao modelo que figura no citado anexo I.
(6) A solicitante acompañará a solicitude de subvención dun plan de negocio por cada nova
ruta que ofreza implantar. O plan de negocio deberá xustificar a viabilidade da nova ruta
durante un período substancial de tempo tras a extinción da axuda.
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O plan de negocio, coa estrutura que se especifica no anexo II a estas bases e
convocatoria, deberá facer unha mención expresa de:
a) Previsión da evolución do número de pasaxeiros que vai transportar.
b) Circunstancias que farán rendible a ruta sen a axuda pública solicitada, con especial
referencia ao número de pasaxeiros transportados que a farán rendible.
c) Descrición de todos os custos subvencionables e xustificación da súa adecuación aos
prezos de mercado.
d) Importe da subvención que se solicita que non poderá superar a contía máxima
sinalada para cada ano nas presentes bases e convocatoria.
e) Previsión da publicidade que se dará do financiamento público da nova ruta
aérea.
f) Previsión da aplicación da subvención os devanditos custos e xustificación de non
superar as subvencións solicitadas os límites sinalados no apartado cuarto das
presentes bases e convocatoria.
f) Prazo durante o que a compañía aérea solicitante se compromete, de acordo coas
previsións contidas no Plan de negocio, a operar a ruta que ofrece poñer en marcha;
prazo que debe ser substancialmente superior ao prazo durante o cal se concede a
axuda.
(7) Ademais do castelán e o galego, admitirase o inglés como lingua na que poderá ser
redactada tanto a solicitude de subvención como a documentación que a acompañe.
(8) A presentación da solicitude de subvención implica a aceptación das bases reguladoras
desta convocatoria de subvención e das obrigas que as devanditas bases e convocatoria
establecen, así como, agás manifestación expresa do contrario, a autorización ao
Concello de Vigo para solicitar e obter os datos relativos á solicitante que obren en poder
doutras administracións públicas necesarios para a tramitación da solicitude.
DÉCIMO PRIMEIRA.- CORRECCIÓN DAS SOLICITUDES.
Conforme ao establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a documentación
achegada fose incompleta ou non reunise os requisitos esixidos nesta convocatoria, o solicitante
será requirido para que complete a documentación ou corrixa a falta no prazo de 10 días hábiles,
contados a partir da recepción da notificación, coa advertencia de que se non o fixese así
consideraríase que desiste da súa solicitude e procederase ao seu arquivo.
DÉCIMO SEGUNDA.- PUBLICIDADE.
Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.
A presente convocatoria coas bases reguladoras da concesión das axudas será publicada no
Boletín Oficial da Unión Europea, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, así como na páxina web www.vigo.org, unha vez aprobada pola Xunta de Goberno
Local.
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Publicidade do financiamento público.
Os beneficiarios das subvencións deberán dar adecuada publicidade do financiamento público
da nova ruta. As medidas de difusión poderán consistir na inclusión da imaxe institucional do
Concello de Vigo, así como lendas relativas ao financiamento público en carteis, materiais,
impresos, medios electrónicos ou audiovisuais e serán proporcionadas na súa forma e duración
ao obxecto da subvención.
DÉCIMO TERCEIRA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E A RESOLUCIÓN
DO PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN.
A Concellería Delegada de Industria, Turismo, Cultura e Festas será a encargada da instrución
do procedemento de concesión das subvencións e realizará de oficio cantas actuacións estime
necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales
deba formularse a proposta de resolución con base no informe da Comisión de Valoración.
A valoración das solicitudes, conforme aos criterios sinalados realizarase por unha comisión de
valoración composta polo concelleiro delegado de Industria, Turismo, Cultura e Festas, que a
presidirá, a xefa do Servizo de Industria e Turismo, que actuará como secretaria, o xefe da
Oficina Administrativa de Alcaldía e o xerente da Fundación Vigo Convention Bureau. A
Comisión de Valoración será asistida por unha entidade consultora contratada para o efecto.
A Comisión de Valoración emitirá un informe no que concretará o resultado da avaliación
efectuada, que será elevado polo órgano instrutor, xunto coa proposta de resolución deste,
conforme á valoración realizada, á Xunta de Goberno Local, que será o órgano competente para
conceder ou denegar as axudas.
Con anterioridade á proposta de resolución de concesión da subvención requirirase do que vaia
ser proposto como beneficiario a presentación da documentación que acredite a realidade dos
datos contidos na declaración responsable inicialmente presentada, o que deberá realizarse no
prazo máximo de dez días.
O prazo para a instrución e resolución do expediente será de tres meses, como máximo, desde
o último día do prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello e a súa
resolución notificaráselles aos solicitantes no prazo de dez días a partir da súa data, de acordo
co previsto no artigo 58 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
A resolución de concesión, ademais de expresar a identidade do solicitante a que se concede a
subvención, disporá expresamente a desestimación das restantes solicitudes, que se
relacionarán ordenadamente con indicación da puntuación outorgada a cada unha delas en
función dos criterios de valoración previstos nestas bases e convocatoria.
Para o caso de renuncia ou perda do dereito ao cobro da subvención por algún dos
beneficiarios, a Xunta de Goberno Local concedente poderá acordar, sen necesidade dunha
nova convocatoria, a concesión da subvención ao solicitante ou solicitantes seguintes a aquel en
orde de puntuación.
O órgano instrutor comunicaralles esta opción aos interesados, a fin de que accedan á proposta
de subvención no prazo improrrogable de dez días. Unha vez aceptada a proposta por parte do
solicitante ou solicitantes, a Xunta de Goberno Local ditará o acto de concesión e procederá á
súa notificación.
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A resolución da Xunta de Goberno Local, sobre concesión das axudas, esgota a vía
administrativa e contra ela poderá interporse recurso de reposición ante a Xunta de Goberno
Local no prazo dun mes a contar a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou ben
directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Vigo, no prazo de dous meses desde o seguinte ao da notificación, de acordo co artigo 116
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico as administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e 8.1 e 46 da Lei reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
Transcorrido o devandito prazo de tres meses fixado para a resolución do expediente, desde o
último día do prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello, sen que a
Xunta de Goberno Local ditase resolución expresa, entenderase desestimada a petición de
subvención. Esta desestimación presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres
meses máis. Transcorrido este último prazo unicamente poderá interporse recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, sen prexuízo da
procedencia do recurso extraordinario de revisión.
Os beneficiarios das axudas están obrigados a comunicar por escrito, no prazo de dez días a
contar desde o seguinte ao da notificación, ao órgano instrutor do procedemento, a aceptación
ou renuncia das axudas; transcorrido este prazo sen manifestación expresa entenderase
tacitamente renunciada a axuda.
DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN.
Todas las actividades necesarias para a posta en marcha da nova ruta aérea, cuxo custo sexa
subvencionable, serán susceptibles de subcontratación na súa totalidade sen outras limitacións
que as sinaladas no artigo 27 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
DÉCIMO QUINTA.- XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
A xustificación polos beneficiarios das subvencións do cumprimento das condicións impostas e
da consecución dos obxectivos previstos no acto de concesión destas deberá realizarse dentro
do exercicio orzamentario ao que correspondan os gastos subvencionables e poderá revestir a
modalidade de conta xustificativa, adoptando unha das formas previstas nas subseccións 1ª e
2ª, da sección 2ª do capítulo II do Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, ou mediante a
presentación de estados contables cando: a) a información necesaria para determinar a contía
da subvención poida deducirse directamente dos estados financeiros incorporados á información
contable de obrigada preparación polo beneficiario; e b) a citada información contable fose
auditada conforme ao sistema previsto no ordenamento xurídico ao que estea sometido o
beneficiario.
O incumprimento pola beneficiaria da obriga de xustificación da subvención ou a xustificación
insuficiente desta, no seu caso, provocará, de acordo co establecido no artigo 33 da Lei 9/2007,
de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a perda do dereito a percibir o importe da subvención
ou, no seu caso, a obriga de reintegro da subvención concedida.
DÉCIMO SEXTA.- COMPROBACIÓN DAS SUBVENCIÓNS.
A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a
concesión da subvención será comprobada pola Concellería Delegada de Industria, Turismo,
Cultura e Festas, cuxo xefe de Servizo emitirá un informe ao respecto facendo constar todas las
circunstancias que poidan resultar relevantes no que se refire a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada e a xustificación achegada.
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DÉCIMO SÉTIMA.- OBRIGA DE INFORMACIÓN.
A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería
Delegada de Industria, Turismo, Cultura e Festas, así como pola Intervención Xeral Municipal,
Consello de Contas de Galicia, Tribunal de Contas e calquera outro órgano da Unión Europea
con competencias en materia de fiscalización e control do destino das subvencións.

DÉCIMO OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN.
O pagamento da subvención terá lugar tras a xustificación polo beneficiario do cumprimento do
obxecto desta e unha vez que os órganos competentes da Unión Europea adoptasen unha
decisión de non formular obxeccións á axuda ou declarasen a subvención compatible co
mercado común ou, no caso de que os órganos da Unión Europea condicionasen a decisión de
compatibilidade ao cumprimento de determinadas esixencias ou requisitos, o beneficiario as
aceptase e xustificase o seu cumprimento.
Antes de proceder ao pagamento da subvención o beneficiario deberá acreditar estar ao
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social, que deberá acreditar
coa presentación das correspondentes certificacións expedidas polas administracións
correspondentes e non ser debedor de reintegro de subvención por resolución de procedencia
deste, o que haberá de realizar mediante declaración responsable para o efecto.
O ingreso do importe da subvención farase efectivo por transferencia bancaria, que se efectuará
na conta corrente sinalada para tal fin pola beneficiaria.
Por solicitude da beneficiaria poderanse realizar a favor desta pagos a conta ou anticipados de
ata o 50 % do importe máximo da axuda correspondente a cada anualidade, previa constitución
a favor do Concello de Vigo de garantía en calquera das modalidades —efectivo, valores de
débeda pública, aval e seguro de caución— e coas características e requisitos establecidos no
Real decreto 161/1997, de 7 de febreiro, polo que se aproba el Regulamento da Caixa Xeral de
Depósitos, polo importe que se vai anticipar, incrementado nun 5 %. Os custos de mantemento
das devanditas garantías consideraranse gastos subvencionables.
DÉCIMO NOVENA.- PERDA DO DEREITO AO COBRO E REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS.
RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
Perda do dereito ao cobro.
Dará lugar á perda do dereito ao cobro da subvención o incumprimento por parte da beneficiaria
da subvención de calquera das obrigas previstas nas presentes bases e convocatoria e
especialmente o incumprimento dos requisitos, condicións, compromisos e demais
circunstancias que determinaron o outorgamento da subvención; a obtención concorrente
doutras axudas que determinarían o reintegro da municipal se esta fose xa percibida; a falta de
xustificación ou xustificación insuficiente da subvención; e a concorrencia dalgunha das causas
previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se concrete nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e do seu orzamento, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá na mesma proporción a perda do dereito á subvención ou ao seu
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reintegro. En todo caso, procederá a redución da subvención, coa conseguinte perda do dereito
ao cobro, ou, no seu caso, o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade
subvencionada, cando o importe desta supere as porcentaxes máximas, en relación cos gastos
subvencionables, sinalados no apartado cuarto e os que se fixen para cada anualidade.
A concorrencia das circunstancias que determinen a posibilidade de apreciar a rendibilidade da
ruta aérea ou frecuencia, cuxa posta en marcha é obxecto de subvención, determinará a
extinción do dereito ao cobro da axuda na proporción que resulte procedente a partir do
momento en que tal circunstancia se entenda producida.
Reintegro das subvencións.
Procederá o reintegro das cantidades recibidas e a esixencia de xuros de demora
correspondentes desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a
procedencia do reintegro, nos seguintes casos:
a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando as que o
impedisen.
b) Incumprimento total ou parcial da actividade que fundamenta a concesión da subvención.
c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente, nos termos
establecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e admitidos
nas normas reguladoras da subvención.
d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión a que se refire o apartado décimo
segundo das presentes bases e convocatoria.
e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control
financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de
documentos cando diso se derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos
percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades
subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a
mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados,
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
f) Incumprimento das obrigas impostas aos beneficiarios, así como dos compromisos por estes
asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao modo
en que se conseguen os obxectivos e se realiza a actividade que fundamenta a concesión da
subvención.
g) Incumprimento das obrigas impostas polo Concello de Vigo aos beneficiarios, así como dos
compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos
anteriores, cando diso se derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos
percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades
subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a
mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados,
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da
Unión Europea, dunha decisión da cal se derive unha necesidade de reintegro.
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i) Nos demais supostos recollidos nas presentes bases e convocatoria, así como calquera outro
incluído nas Directrices comunitarias sobre o financiamento de aeroportos e as axudas estatais
de posta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeroportos rexionais
(2005/C 312/01) ou directrices que as substitúan.
Infraccións e sancións.
As infraccións e sancións en que poderán incorrer os beneficiarios destas axudas serán as
previstas no título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O procedemento
para a apreciación destas e imposición das sancións procedentes será o establecido no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora.
VIXÉSIMO.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
Os datos persoais das solicitantes e, no seu caso, os dos seus representantes serán
incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión das subvencións, obxecto das presentes bases reguladoras e
convocatoria, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na Lei de subvencións de Galicia e demais normativa de aplicación, en orde á
conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Coa mesma finalidade e nas mesmas condicións, os solicitantes autorizan o tratamento dos
datos de carácter persoal que precisen realizar as empresas que, no seu caso, sexan
contratadas polo Concello de Vigo para a asistencia técnica na avaliación das solicitudes.
Os devanditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, e na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal e Real decreto 1720/2007, de desenvolvemento da LOPD. O responsable do seu
tratamento será o Concello de Vigo, como administración concedente da subvención.
En todo caso, o Concello de Vigo non aplicará ou utilizará con outra finalidade os datos, nin
tampouco os comunicará en ningún caso a outras persoas ou entidades, agás excepcións legais
ou por mandato do titular da información.
O Concello de Vigo comprométese a cumprir e facer cumprir o deber de segredo profesional e
de confidencialidade que abarcará calquera información ou dato que puidese coñecer, con
ocasión da xestión desta subvención, en especial aos de carácter persoal de acordo co
establecido no artigo 10 da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal.
A beneficiaria e, no seu caso, os seus representantes, poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo, nos termos previstos na citada
Lei 15/1999.
VIXÉSIMO PRIMEIRA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
A presente convocatoria rexerase, ademais de polas bases reguladoras que nela se conteñen,
polas Directrices comunitarias sobre o financiamento de aeroportos e as axudas estatais de
posta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeroportos rexionais
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(2005/C 312/01) da Comisión da Unión Europea; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións e polo Real decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento desta última norma, nos seus
preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en materia de réxime local; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do Real decreto 887/2006; as bases de execución dos orzamentos do
Concello de Vigo en execución dos cales se faga o pagamento das correspondentes
anualidades, as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de
dereito privado.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
corenta e cinco . Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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