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Área / Unidad
ASISTENCIA SOCIAL AS0000B 
JVC

Documento

10516I0R0W

Expediente
105/2022/566

Código de verificación

²3R4J5H1G6P2K6W370VX7|» 
²3R4J5H1G6P2K6W370VX7|» 

3R4J 5H1G 6P2K 6W37 0VX7
Fecha

12-07-2022

Asunto
SUBVENCIÓNS destinadas a ENTIDADES para actividades de 
INTERÉS SOCIAL en materia de SERVICIOS SOCIALES para o 
exercicio 2022:
ANUNCIO da PROPOSTA de resolución DEFINITIVA polo órgano 
INSTRUCTOR e APERTURA de prazo de presentación de 
ACEPTACIÓN/RENUNCIA da axuda proposta para a súa concesión 
- CORRECCIÓN de errores do PRAZO de ACEPTACIÓN/Renuncia 
de 10 DIAS.-

Interesado

ENTIDADES propostas como 
BENEFICIARIAS das subvencións para 

actividades de INTERÉS SOCIAL en 
materia de SERVICIOS SOCIALES

para o exercicio 2022

ANUNCIO
da PROPOSTA de RESOLUCIÓN DEFINTIVA do órgano instrutor,

que conten a avaliación das ALEGACIÓNS e solicitudes de REFORMULACIÓN
presentadas polas entidades interesadas,

de acordo co establecido na Base 14.B) das Bases Reguladoras da convocatoria de referencia

CORRECCIÓN DE ERROS do CÓMPUTO do PRAZO de presentación
da comunicación de ACEPTACIÓN/RENUNCIA da axuda proposta para a súa concesión 

I.- Antecedentes: Convocatoria de subvencións á que se refire este anuncio.-

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, do día 02/02/2022, aprobouse a convocatoria e as 
bases reguladoras da concesión de subvencións para entidades de iniciativa social sen ánimo de 
lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social, exercicio 2022.

Un extracto deste acordo de aprobación desta convocatoria específica de subvencións para 
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese 
social a realizar durante o exercicio 2021, publicouse, no BOP de A Coruña nº 40, de 10/02/2022. 
Aos efectos da consulta desta convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións, esta ten a 
seguinte referencia: Ref. BDNS (Identif.): 609198.

Mediante o apartado Terceiro.- destes acordos da XGL do día 02/02/2022, aprobáronse as bases 
reguladoras desta convocatoria específica de subvencións para entidades de iniciativa social sen 
ánimo de lucro dirixidas a actividades ou proxecto de interese social para o exercicio 2022  [en 
adiante, BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022], as cales e a información do anuncio 
do extracto da mesma atópanse publicadas nas seguintes direccións electrónicas do Concello da 
Coruña e da Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS):

 Concello da Coruña: páxina WEB de Servizos Sociais Municipais: Convocatoria
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/10/2022_0000000624.html

 Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS):
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609198

II.- Contido do Anuncio en relación á publicación da PROPOSTA de RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA:

O día 06/07/2022, o órgano instrutor da tramitación desta convocatoria de axudas para entidades 
de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social, 
exercicio 2022, formulou a seguinte PROPOSTA de RESOLUCIÓN DEFINITIVA, cuxa parte 
dispositiva se detalla a continuación para o coñecemento das entidades solicitantes e interesadas, 
en cumprimento do establecido no apartado 14.4 das Bases Reguladoras da presente convocatoria 
de axudas:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/10/2022_0000000624.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609198
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“

PROPOSTA de resolución DEFINITIVA da convocatoria de subvencións

De acordo co previsto na Base 14.3 das Bases reguladoras desta convocatoria específica de subvencións para 
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro dirixidas a actividades ou proxecto de interese social para o 
exercicio 2022, aprobadas polo apartado Terceiro.- do acordo  da Xunta de Goberno Local  (XGL) do Concello 
da Coruña, de fecha 02/02/2022  [en adiante, BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022], se formula 
polo órgano instrutor a PROPOSTA de resolución DEFINITIVA da presente convocatoria de subvencións, que 
conten os seguintes acordos:
...

OITAVO.- APROBAR a APERTURA dun prazo de comunicación de ACEPTACIÓN / RENUNCIA de DEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, a contar a partir do día seguinte ao da publicación deste ANUNCIO da publicación da 
parte dispositiva desta PROPOSTA de resolución DEFINITIVA do órgano instrutor e das súas LISTAXES 
DEFINITIVAS, na súa versión publicable, no Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello da Coruña, durante o 
cal as entidades propostas como BENEFICIARIAS que se incidan no apartado Terceiro.- anterior e se relacionan 
no Anexo I desta proposta de resolución definitiva, deberán COMUNICAR a aceptación ou renuncia á subvención 
que se propón conceder, prevista na Base 14.4 das Bases reguladoras desta convocatoria, e no artigos 76.1 e 
82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en 
coherencia co artigo 24.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, de acordo co establecido 
na Base 14.4 das Bases reguladoras desta convocatoria específica de subvencións.

ADVIRTESE ás estas entidades propostas como BENEFICIARIAS, que de acordo co establecido na Base 14.4 das 
Bases Reguladoras desta convocatoria de axudas, se entenderá que ACEPTAN a subvención que se propón 
conceder, se transcorrido o anterior prazo de dez (10) días hábiles, non renunciasen de maneira expresa, 
comunicando tal feito ao Concello da Coruña, mediante un escrito que deberá ser presentado no Rexistro de 
Entrada do Concello da Coruña dentro de dito prazo.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Contido do Anuncio en relación á SOLICITUDE de PAGO ANTICIPADO por parte das 
entidades propostas para a concesión das subvencións, de acordo co previsto na Base 20 
das BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022:

O ANUNCIO do órgano instrutor, do día 08/07/2022, publicado no Taboleiro de Anuncios e Edictos 
do Concello da Coruña nesta mesma data, cuxos datos identificativos se indican de seguido, contén 
o literal parcial que se insire a continuación:

 Identificación do ANUNCIO:
Código do documento: 10516I0QQR
Código de verificación segura (CVS): 6F62 2J03 625V 6113 1CJ8

 Dirección electrónica do ANUNCIO:
https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica;jsessionid=125B467724576FF94D7012FAB6F9
446E?method=view&id=16058

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“V.- Forma de presentación das solicitudes ou escritos a cumprimentar polas entidades para a 
aceptación/renuncia e a solicitude de pago anticipado,  das subvencións propostas para a súa 
concesión ás entidades propostas como beneficiarias:

Tanto para o trámite de comunicación da aceptación/renuncia da subvención proposta para a súa concesión, 
como para o trámite de solicitude de pago anticipado, ás entidades propostas como beneficiarias deberán de 
presentar a súas respectivas solicitudes ou escritos no Rexistro de Entrada do Concello da Coruña, de forma 
telemática e electrónica, na sede electrónica do Concello da Coruña, nos prazos e lugares indicados 
previamente e que se relacionan a continuación:

Esta documentación (solicitudes ou escritos) poderase presentar nos seguintes lugares e medios:

 Telemática: Na sede electrónica municipal https://sede.coruna.gal/sede/gl
 Nos restantes rexistros electrónicos aos que fai referencia o artigo 16.4 dá Lei 39/2015 do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Esta documentación (solicitudes ou escritos) poderase presentar nos seguintes prazos:

 Comunicación de aceptación e solicitude de pago anticipado 
(segundo o indicado modelo conxunto): 
O prazo para presentar esta documentación é do 11 de XULLO (11/07/2022) ao 15 de XULLO de 2022 
(15/07/2022), ambos os dous incluídos.

https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica;jsessionid=125B467724576FF94D7012FAB6F9446E?method=view&id=16058
https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica;jsessionid=125B467724576FF94D7012FAB6F9446E?method=view&id=16058
https://sede.coruna.gal/sede/gl
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 Solicitude ou escrito de renuncia: 
O prazo para presentar esta documentación é do 11 de XULLO (11/07/2022) ao 15 de XULLO de 2022 
(15/07/2022), ambos os dous incluídos.

 Solicitude de pago anticipado (sen utilizar o indicado modelo conxunto ca aceptación): 
O prazo para presentar esta documentación se inicia ao día seguinte da publicación mediante anuncio da 
aprobación do acordo de resolución da convocatoria polo órgano competente.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- CORRECCIÓN DE ERROS do contido do Anuncio en relación ao PRAZO de 
COMUNICACIÓN da ACEPTACIÓN/RENUNCIA da axuda que se propón conceder ás 
entidades BENEFICIARIAS e do PRAZO de PRESENTACIÓN da SOLICITUDE de PAGO 
ANTICIPADO por parte das entidades propostas para a concesión das subvencións, de 
acordo co previsto na Base 20 das BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022:

Por parte deste órgano instrutor, advertíronse erros materiais no contido do indicado ANUNCIO do 
órgano instrutor, do día 08/07/2022, ao que se fai referencia no apartado III.- anterior, en relación 
ao cómputo do PRAZO de COMUNICACIÓN da ACEPTACIÓN/RENUNCIA da axuda que se propón 
conceder ás entidades BENEFICIARIAS e do PRAZO de PRESENTACIÓN da SOLICITUDE de PAGO 
ANTICIPADO por parte das entidades propostas para a concesión das subvencións, de acordo co 
previsto na Base 20 das BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022: os ditos erros 
refírense á indicación, de forma errónea, dun prazo de cinco (5) días hábiles, cando segundo a 
Base 14.5 das BBRR Subvencións Actividades Interese Social 2022, o prazo correcto é de dez (10) 
días hábiles. Polo tanto, procédese por este órgano instrutor a realizar a súa correspondente 
rectificación nos termos previstos no artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas: 

O artigo 109.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administración Públicas, establece que “As Administracións Públicas poderán, así mesmo, rectificar 
en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou 
aritméticos existencias nos seus actos”.

Os datos erróneos referidos aos ditos prazos de comunicación e presentación e que son obxecto 
desta rectificación de erros, son os que se indican de seguido, resaltados en cor vermella:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“V.- Forma de presentación das solicitudes ou escritos a cumprimentar polas entidades 
para a aceptación/renuncia e a solicitude de pago anticipado,  das subvencións 
propostas para a súa concesión ás entidades propostas como beneficiarias:

Esta documentación (solicitudes ou escritos) poderase presentar nos seguintes prazos:

 Comunicación de aceptación e solicitude de pago anticipado 
(segundo o indicado modelo conxunto): 
O prazo para presentar esta documentación é do 11 de XULLO (11/07/2022) ao 15 de XULLO 
de 2022 (15/07/2022), ambos os dous incluídos.

 Solicitude ou escrito de renuncia: 
O prazo para presentar esta documentación é do 11 de XULLO (11/07/2022) ao 15 de XULLO 
de 2022 (15/07/2022), ambos os dous incluídos.

 Solicitude de pago anticipado (sen utilizar o indicado modelo conxunto ca aceptación):
O prazo para presentar esta documentación se inicia ao día seguinte da publicación mediante 
anuncio da aprobación do acordo de resolución da convocatoria polo órgano competente.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, o apartado V.- do indicado ANUNCIO do órgano instrutor, do día 08/07/2022, ao 
que se fai referencia no apartado III.- anterior, queda rectificado e corrixido nos termos seguintes, 
substituíndose o seu literal, a todos os efectos, polo que se insire a continuación, rectificándose o 
cómputo previsto dos prazos indicados, segundo a data prevista de publicación deste anuncio 
rectificado no Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello da Coruña:
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 Apartado V.- do ANUNCIO: Redacción definitiva corrixida:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.- Forma de presentación das solicitudes ou escritos a cumprimentar polas entidades 
para a aceptación/renuncia e a solicitude de pago anticipado,  das subvencións 
propostas para a súa concesión ás entidades propostas como beneficiarias:

Tanto para o trámite de comunicación da aceptación/renuncia da subvención proposta para a súa 
concesión, como para o trámite de solicitude de pago anticipado, ás entidades propostas como 
beneficiarias deberán de presentar a súas respectivas solicitudes ou escritos no Rexistro de Entrada 
do Concello da Coruña, de forma telemática e electrónica, na sede electrónica do Concello da 
Coruña, nos prazos e lugares indicados previamente e que se relacionan a continuación:

Esta documentación (solicitudes ou escritos) poderase presentar nos seguintes lugares e medios:

 Telemática: Na sede electrónica municipal https://sede.coruna.gal/sede/gl
 Nos restantes rexistros electrónicos aos que fai referencia o artigo 16.4 dá Lei 39/2015 do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Esta documentación (solicitudes ou escritos) poderase presentar nos seguintes prazos de dez (10) 
días hábiles:

 Comunicación de aceptación da axuda proposta e da solicitude de pago anticipado 
(segundo o indicado modelo conxunto): 
O prazo para presentar esta documentación é do 13 de XULLO (13/07/2022) ao 27 de 
XULLO de 2022 (27/07/2022), ambos os dous incluídos.

 Solicitude ou escrito de renuncia: 
O prazo para presentar esta documentación é do 13 de XULLO (13/07/2022) ao 27 de 
XULLO de 2022 (27/07/2022), ambos os dous incluídos.

 Solicitude de pago anticipado (sen utilizar o indicado modelo conxunto ca aceptación): 
O prazo para presentar esta documentación se inicia ao día seguinte da publicación mediante 
anuncio da aprobación do acordo de resolución da convocatoria polo órgano competente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Coruña, na data da sinatura electrónica do presente documento.

O órgano instrutor,
O Xefe de Servizo de Servizos Sociais,
Carlos Santos Guerrero.

https://sede.coruna.gal/sede/gl
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