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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA VINTE E UN DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL VINTE E 

DOUS 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a 21 de novembro de 2022. Baixo a 

Presidencia do primeiro tenente de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, e a 

asistencia da tenenta e do tenente de 

alcaldesa dona Eudoxia María Neira 

Fernández e don Jesús Javier Celemín 

Santos, así como dos concelleiros don José 

Manuel Lage Tuñas e don Francisco Dinís 

Díaz Gallego, reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta de 

Goberno Local, co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria e urxente en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, dona María Esther 

Álvarez Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano de Apoio 

á concelleira- secretaria suplente e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral municipal, 

don Gonzalo Henrique Castro Prado,  

coordinador xeral municipal e dona María José 

Macías Mourelle, en representación da 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Asisten tamén os concelleiros e a concelleira 

da oposición don Antonio Deus Álvarez (PP), 

dona María García Gómez (MA) e don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local dona 

Eudoxia María Neira Fernández. 

 

Xustifican a súa ausencia a alcaldesa, dona 

Inés Rey García, a tenente de alcaldesa dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e as 

concelleiras dona Diana María Sobral Cabanas 

e dona Mónica Martínez Lema. 

 

Ás catorce horas e trinta minutos a Presidencia 

declara iniciada a sesión e pasa a tratar os 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIDÓS 

 

 

En el salón dorado de las Casas Consistoriales 

del Ayuntamiento de esta ciudad, a 21 de 

noviembre de 2022. Bajo la Presidencia del 

primer teniente de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, y la asistencia de la 

tenienta y del teniente de alcaldesa doña 

Eudoxia María Neira Fernández y don Jesús 

Javier Celemín Santos, así como de los 

concejales don José Manuel Lage Tuñas y 

don Francisco Dinís Díaz Gallego, se reunió, 

previa convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, con el 

objeto de realizar sesión extraordinaria y 

urgente en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, doña María Esther Álvarez 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo a la concejala- 

secretaria suplente y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general municipal, don 

Gonzalo Henrique Castro Prado,  coordinador 

general municipal y doña María José Macías 

Mourelle, en representación de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Asisten también los concejales y la concejala 

de la oposición don Antonio Deus Álvarez 

(PP), doña María García Gómez (MA) y don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria suplente 

de la Junta de Gobierno Local doña Eudoxia 

María Neira Fernández. 

 

Justifican su ausencia la alcaldesa, doña Inés 

Rey García, la teniente de alcaldesa doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y las 

concejalas doña Diana María Sobral Cabanas 

y doña Mónica Martínez Lema. 

 

A las catorce horas y treinta minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y pasa a 
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seguintes asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

701. Ratificación da urxencia da sesión 

 

Por unanimidade, en votación ordinaria, logo 

da explicación e xustificación para o efecto, 

acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno Local a 

urxencia da sesión de conformidade co 

disposto no artigo 106. a) do Regulamento 

orgánico municipal e nos artigos 112 e 113 do 

Regulamento de organización, funcionamento 

e réxime xurídico das entidades locais, 

aprobado por Real decreto 2.568/1986, do 28 

de novembro. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

E 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA E 

EMPREGO 

 

702. Expte. 527/2022/101  

Aprobación das bases dunha convocatoria 

de subvencións para ofrecer incentivos 

económicos a empresas (pemes), autónomos 

e entidades de economía social no exercicio 

2022, co obxectivo de mobilizar locais 

comerciais baleiros, no marco do programa 

municipal “Mover os baixos”.  

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente 

e do que se dará traslado, en todo caso, xunto 

coa certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

  

Primeiro.- Autorizar a tramitación 

tratar los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

701. Ratificación de la urgencia de la sesión 

 

Por unanimidad, en votación ordinaria, 

previa explicación y justificación al efecto, se 

acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno Local la 

urgencia de la sesión de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 106. a) del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los artículos 112 y 

113 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Y 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

 

702. Expte. 527/2022/101  

Aprobación de las bases de una convocatoria 

de subvenciones para ofrecer incentivos 

económicos a empresas (pymes), autónomos y 

entidades de economía social en el ejercicio 

2022, con el objetivo de movilizar locales 

comerciales vacíos, en el marco del programa 

municipal “Mover los bajos”.  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la tramitación 
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anticipada da convocatoria de bases de 

subvencións, para ofrecer incentivos a 

empresas (pemes), autónomos e entidades de 

economía social que serva para movilizar 

locais comerciais baleiros, ao tempo que serve 

para mellorar o tecido económico e social  da 

Coruña, no marco do Plan de subvencións 

actividades económicas “Mover os baixos” no 

exercicio 2022. 

 

Segundo.- Aprobar as bases dunha 

convocatoria de subvencións para ofrecer 

incentivos económicos a empresas (pemes), 

autónomos e entidades de economía social que 

serva para mobilizar locais comerciais 

baleiros, ao tempo que serve para mellorar o 

tecido económico e social  da Coruña, no 

marco do Plan de subvencións actividades 

económicas “Mover os baixos” no exercicio 

2022, cos seguintes CSV: 506I 6Y71 1S5D 

0W0I 09OG (bases en galego) e 491H 6117 

6N0I 1Q5S 13GQ (bases en castelán). 

 

Terceiro.- Autorizar a realización de todos os 

trámites necesarios para proceder á 

publicación das ditas bases nos 

correspondentes diarios oficiais e demais 

medios requiridos pola lexislación vixente. 

 

Cuarto.- Delegar a aprobación dos anexos 

correspondentes a estas bases e a sinatura de 

cantos documentos sexan precisos para poder 

levar a cabo a correcta xestión da mencionada 

convocatoria de subvención no Concelleiro 

Delegado de Educación e Memoria histórica, 

Innovación, Industria e Emprego. 

 

anticipada de la convocatoria de bases de 

subvenciones, para ofrecer incentivos a 

empresas (pymes), autónomos y entidades de 

economía social que sirva para movilizar 

locales comerciales vacíos, al tiempo que sirve 

para mejorar el tejido económico y social  de 

A Coruña, en el marco del Plan de 

subvenciones actividades económicas “Mover 

os baixos” en el ejercicio 2022. 

 

Segundo.- Aprobar las bases de una 

convocatoria de subvenciones para ofrecer 

incentivos económicos a las empresas (pymes), 

autónomos y entidades de economía social que 

sirva para movilizar locales comerciales 

vacíos, al tiempo que sirve para mejorar el 

tejido económico y social  de A Coruña, en el 

marco del Plan de subvenciones actividades 

económicas “Mover os baixos” en el ejercicio 

2022, con los siguientes CSV: 506I 6Y71 1S5D 

0W0I 09OG (bases en gallego) e 491H 6117 

6N0I 1Q5S 13GQ (bases en castellano). 

 

Tercero.- Autorizar la realización de todos los 

trámites necesarios para proceder a la 

publicación de las dichas bases en los 

correspondientes diarios oficiales y demás 

medios requeridos por la legislación vigente. 

 

Cuarto.- Delegar la aprobación de los anexos 

correspondientes a estas bases y la firma de 

cuantos documentos sean precisos para poder 

llevar a cabo la correcta gestión de la 

mencionada convocatoria de subvención en el 

Concejal delegado de Educación y Memoria 

Histórica, Innovación, Industria y Empleo. 

 

 

703. Expte. 527/2022/102  

Aprobación do encargo á Empresa 

Municipal Vivenda, Servizos e Actividades 

(EMVSA) para a posta en funcionamento e 

xestión dun banco de alugueiro de locais 

comerciais baleiros, no marco do programa 

municipal “Mover os Baixos”.  

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente 

e do que se dará traslado, en todo caso, xunto 

coa certificación/notificación do presente 

  

703. Expte. 527/2022/102  

Aprobación del encargo a la Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y Actividades 

(EMVSA) para la puesta en funcionamiento 

y gestión de un banco de alquiler de locales 

comerciales vacíos, en el marco del programa 

municipal “Mover los Bajos”.  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 
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acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar, nos termos que 

figuran no anexo a este Acordo, o encargo á 

Empresa Municipal de Vivenda e Servizos 

S.A. (EMVSA) relativo á posta en 

funcionamento e posterior xestión dun “banco 

de aluguer de locais comerciais baleiros”, 

acción incluída no programa municipal 

“Mover os Baixos” e a memoria técnico-

económica presentada por EMVSA para o seu 

financiamento. 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer, segundo a 

desagregación de conceptos, unidades e custos 

que figuran na memoria económica presentada 

por EMVSA, o gasto plurianual que supón o 

financiamento do encargo por un importe 

máximo de 600.000.- € (non suxeitos a IVE) e 

que se aboará polo Concello segundo a 

cláusula 6 do encargo con cargo á aplicación 

orzamentaria 60.433.227.99 do Orzamento 

Municipal vixente, segundo a seguinte 

distribución: 

 

2022(decembro):. 81.247,15.- € 

2023: 259.376,42.-€ 

2024: 259.376,43.-€ 

 

O gasto das anualidades 2023 e 2024 

(518.752,85 €) estará condicionado á 

existencia de crédito nos orzamentos dos 

respectivos exercicios. 

 

Terceiro.- Unha vez formalizado o encargo, 

poderase recoñecer polo órgano competente a 

obriga a favor de EMVSA por importe de 

81.247,15.- € correspondente ao pagamento 

anticipado para a posta en marcha da 

actividade, previa presentación de garantía de 

aval bancario por dito importe. 

 

Cuarto.- O resto dos pagamentos terán 

carácter trimestral e efectuaranse de acordo co 

previsto na cláusula sexta do encargo. 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar, en los términos que 

figuran en el anexo a este Acuerdo, el encargo 

a la Empresa Municipal de Vivienda y 

Servicios S.A. (EMVSA) relativo a la puesta en 

funcionamiento y posterior gestión de un 

“banco de alquiler de locales comerciales 

vacíos”, acción incluida en el programa 

municipal “Mover os Baixos” y la memoria 

técnico-económica presentada por EMVSA 

para su financiación. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer, según el 

desglose de conceptos, unidades y costes que 

figuran en la memoria económica presentada 

por EMVSA, el gasto plurianual que supone la 

financiación del encargo por un importe 

máximo de 600.000.- € (no sujetos a IVA) y que 

se abonará por el Ayuntamiento según la 

cláusula 6 del encargo con cargo a la 

aplicación presupuestaria 60.433.227.99 del 

Presupuesto Municipal vigente, según  la 

siguiente distribución: 

 

2022(diciembre):. 81.247,15.- € 

2023: 259.376,42.-€ 

2024: 259.376,43.-€. 

 

El gasto de las anualidades 2023 y 2024 

(518.752,85 €) estará condicionado a la 

existencia de crédito en los presupuestos de los 

respectivos ejercicios. 

 

Tercero.- Una vez formalizado el encargo, se 

podrá reconocer por el órgano competente la 

obligación a favor de EMVSA por importe de 

81.247,15.- € correspondiente al pago 

anticipado para la puesta en marcha de la 

actividad, previa presentación de garantía de 

aval bancario por dicho importe. 

 

Cuarto.- El resto de los pagos tendrán 

carácter trimestral y se efectuarán de acuerdo 

con el previsto en la cláusula sexta del 
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Quinto.- Nomear como área supervisora 

municipal encargada do control, seguemento e 

boa execución do encargo á Dirección da Área 

de Innovación, Emprego e Comercio do 

Concello da Coruña. 

 

Sexto.- A sinatura de formalización do 

encargo corresponderá ao concelleiro de 

Economía, Facenda e Réxime Interior. 

 

Sétimo.- Dispoñer a publicación do encargo de 

acordo co previsto na Lei 9/2017, do 9 de 

novembro, de contratos do sector público. 

 

 

encargo. 

 

Quinto.- Nombrar como área supervisora 

municipal encargada del control, seguimiento 

y buena ejecución del encargo a la Dirección 

del Área de Innovación, Empleo y Comercio 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Sexto.- La firma de formalización del encargo 

corresponderá al concejal de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior. 

 

Séptimo.- Disponer la publicación del encargo 

de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 

9 de noviembre , de contratos del sector 

público. 

 

ANEXO 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DO ENCARGO AO MEDIO PROPIO EMPRESA 

MUNICIPAL DE VIVENDA E SERVIZOS SA (EMVSA) PARA A PARA A POSTA EN 

MARCHA E XESTIÓN DUN BANCO DE ALUGUEIRO DE LOCAIS COMERCIAIS 

BALEIROS (LCB) 

 

A Coruña, na data de sinatura electrónica deste documento. 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, 

 

D. JOSÉ MANUEL LAGE TUÑAS, concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime 

Interior do Concello da Coruña (CIF ***0300**), que actúa no seu nome e en representación do 

Concello por delegación da Xunta de Goberno Local para a fomalización do presente documento. 

 

Doutra parte, 

 

D. JAIME CASTIÑEIRA DE LA TORRE, con DNI nº ***8635**, en calidade de director xeral 

da Empresa Municipal de Vivenda e Servizos S.A. (EMVSA), con CIF ***0062** e domicilio 

social na Coruña, praza de María Pita, nº 1. 

 

As dúas partes recoñécense entre si a capacidade xurídica suficiente e o poder bastante para 

obrigarse a través deste documento e, para este efecto,  

 

MANIFESTAN 

 

1.- Que a crise sanitaria que supuxo a pandemia da covid 19 carrexou, ademais das evidentes e 

dramáticas consecuencias sanitarias, noutras de importante calado nos tecidos económicos e 

sociais. 

En concreto, a conxuntura económica pandémica constatou que o parque de locais  baleiros  na 

cidade  e  susceptibles  de  aluguer, medrou durante  os  anos de  crise sanitaria, derivando en barrios 

máis castigados con perda de negocios de proximidade, perda da malla comercial, impacto estético, 
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ao  tempo  que  constitúe  unha  oportunidade  para incentivar potenciais ideas de emprendemento 

ou de economía social e solidaria aletargadas  por falta de financiamento. 

Entre  as  iniciativas municipais  acordadas   no tempo  de  crise sanitaria, cómpre  mencionar  a 

elaboración dun “Maping dos locais comerciais en alugueiro existentes na cidade da Coruña” 

 Está operativa unha ferramenta accesible desde a web municipal 

https://www.coruna.gal/comercio/gl/locais-comerciais-aluguer coa fin de que a cidadanía puidese 

acceder de forma directa e sinxela á localización dos locais dispoñibles coas súas características: 

referencia catastral, metros cadrados construídos, lonxitudes de fachada e escaparate, antigüidade, 

estado de conservación, prezo e persoa con datos de contacto para o alugamento, etcétera. Ata o 

mes de xuño de 2022 a web citada recibiu máis de 4.000 consultas.  

 A información dispoñible pode consultarse no seguinte enderexo web: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Nuklx_UshnWxecyCoxeqqkJwlmZp9eo 

Neste  senso procede salientar que, como resultado do acordo alcanzado entre o goberno 

municipal e a Marea Atlántica para o Orzamento de 2022, dótase cunha importante contía 

económica o programa denominado “MOVER OS BAIXOS” que se organiza en  tres  grandes  

liñas ou eixes   de actuacións:  

I) A creación dun banco de locais comerciais baleiros (LCB) en alugueiro, que xestionará a 

Empresa Municipal de Vivenda e Servizos S.A (EMVSA),  coa fin  de detectar a oferta e incentivar 

a demanda destes locais para minimizar a parálise do tecido económico e facer posible a 

implantación de novos negocios que garantan a renovación da malla comercial e de negocios da 

cidade, especialmente afectada pola crise sanitaria, alende  de  poñer  en valor eses  inmobles. 

II) Unha convocatoria de subvencións para fornecer incentivos económicos a empresas (pemes), 

autónomos e entidades de economía social que serva para mobilizar locais comerciais baleiros, ao 

tempo que serve para mellorar o tecido económico e social do da Coruña. 

III)A compra polo propio Concello, a través dun proceso de concorrencia pública de locais baleiros 

(LB) coa finalidade de crear unha carteira publica de LC para dar  satisfacción a  distintas  

iniciativas de interese municipal  que  existentes  ou futuras. 

As tres accións deben complementarse e artellarse para conseguir a finalidade de ocupar os baixos 

baleiros con actividades económicas ou asistenciais, fomentando o emprendemento e a economía 

social, o rexurdimento comercial en barrios máis desfavorecidos así como a reubicación doutras 

actividades económicas. 

En concreto, a liña de actuación organizada a través desta proposta  financiase  no orzamento deste 

exercicio, froito daquel acordo político entre Goberno e grupo municipal de Marea Atlántica,  e  

singularizase  na propia memoria  de  Alcaldía ao Orzamento Xeral 2022,  a reflectir: “...establécese 

unha dotación de 600.000.- € “ para un encargo a EMVSA coa fin de desenvolver a xestión, 

implantación e aplicación do programa “Mover os Baixos”, dada a favorable experiencia 

atesourada na xestión dos alugueiros de vivendas”. 

En consecuencia, procede agora artellar  esta medida ou liña de actuación  do programa municipal 

“Mover os Baixos” relativa á creación do banco de locais comerciais en alugueiro que facilite a 

dinamización económica e comercial da cidade, xunto coa  mobilización de  baixos sen uso o 

vacantes de actividade. 

 

2.- No ámbito competencial, lembrar que o Concello da Coruña xa viña desenvolvendo 

competencias de apoio e consolidación ás  empresas con anterioridade á Lei 27/2013,  do 27 de 

decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. Neste sentido pódese 

facer referencia a aprobación das bases das convocatorias de subvencións ás Iniciativas Municipais 

de Emprego do Concello da Coruña (IMES) desde o ano 2008 ao 2012, así como as convocatorias 

específicas para a concesión de subvencións para o apoio á consolidación de empresas do municipio 

da Coruña nos exercicios 2018 e 2019 e mesmo o Plan de Reactivación Económica e Social da 

Coruña (PRESCO) nos exercicios 2020, 2021 e 2022, nos que se incluía unha liña específica de 

https://www.coruna.gal/comercio/gl/locais-comerciais-aluguer
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Nuklx_UshnWxecyCoxeqqkJwlmZp9eo
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axudas para o pagamento de alugueiros, e diversas liñas de actuacións dirixidas á dinamización 

comercial na cidade con dotación orzamentaria ao longo dos anos.  

 

3. – Que para  instrumentar  esta acción consultáronse as experiencias doutros municipios, algunhas 

proxectadas e aínda non iniciadas, pero especialmente o deseño nestes das distintas estratexias para 

o impulso da actividade económica en locais comerciais baleiros (LCB). 

Barcelona aprobou a estratexia “Amunt persianes” 

https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes partindo tamén de estudos de identificación 

previa e análise do parque de locais baleiros existentes en pranta baixa, de ahí a abreviatura de 

LPB (locais planta baixa baleiros), no convencemento de que “No momento actual, a economía 

necesita, máis que nunca, contornas online onde gañar eficiencia e superar barreiras, pero tamén 

espazos físicos onde crecer e evolucionar modelos de negocio. Por iso, os LPB deben pasar a 

formar parte da política de promoción económica da cidade. Os LPB teñen diferentes funcións 

potenciais (económicas, sociais e urbanísticas). Con todo, coa estratexia de LPB preténdese 

incentivar e facer crecer os usos económicos nestes espazos, coa perspectiva de contribuír ao 

crecemento da actividade económica e o emprego no conxunto da cidade: comercios e servizos de 

proximidade, emprendemento e creatividade, ensino e investigación, centros de traballo terciario, 

entre outros”. 

Entre outras iniciativas, relaciona  a creación dunha “bolsa de aluguer” que sería a medida próxima 

á propia da Coruña de creación do “banco de aluguer” que aínda non está en funcionamento, 

segundo se   recolle na súa propia paxina web. 

O concello de Valladolid segue a mesma liña que a deseñada por Barcelona en termos xerais e 

contempla tamén a creación dunha bolsa de aluguer de locais en pranta baixa.  

https://www.valladolid.es/es/ciudad/urbanismo-vivienda/utilidad/noticias/ayuntamiento-presenta-

programa-compra-alquiler-locales-estr 

Ao igual que en Barcelona, a estratexia de Valladolid de momento non está en funcionamento, pero 

“pretende o coidado dos usos aos que se destinen, o impacto no emprego, a incidencia urbanística 

(posible efecto motor na zona), etc. Impulsando especialmente as iniciativas económicas 

comerciais, ou culturais, de economía social e solidaria, etc. O prezo do alugueiro estableceríase 

tamén atendendo a consideracións económicas e sociais (e podería variar desde o primeiro ano 

ata os sucesivos, do mesmo xeito que na estratexia de Barcelona”  

As principais características da estratexia de banco de locais en aluguer que presentan Barcelona e 

Valladolid céntranse  en que o Concello ou á entidade que execute o programa, asumen un papel 

de “intermediarios inmobiliarios”, en tanto  que (a diferenza do programa de aluguer de vivendas 

baleiras que xestiona EMVSA na actualidade para persoas en risco social ou en situación de 

especial vulnerabilidade) o contrato de alugueiro co titular do local non o realiza o Concello ou 

entidade que asuma a xestión do programa, senón que o asina a persoa que será inquilina 

directamente coa persoa arrendataria e se responsabiliza fronte a ela do pago da renda. O que se lle 

garante á propiedade por parte do Concello é o pagamento das rendas do alugueiro no caso de que 

non o faga a persoa arrendataria a través dun seguro de rendas.  

En resumo, o programa destes Concellos descansa sobre os seguintes incentivos: 

• Para as persoas propietarias dos baixos baleiros desocupados a fin de que incorporen os 

seus locais ao banco municipal (LCV): 

 

- Captación de persoas inquilinas estables cun mínimo de 5 anos de arrendamento 

- Garantía de cobro da renda durante os dous primeiros anos 

- A persoa propietaria accede a unha rebaixa da renda dun local que está baleiro a cambio 

dun contrato estable de cinco ou sete anos de duración. 

 

• Para as persoas inquilinas deses baixos do banco de aluguer: 

https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes
https://www.valladolid.es/es/ciudad/urbanismo-vivienda/utilidad/noticias/ayuntamiento-presenta-programa-compra-alquiler-locales-estr
https://www.valladolid.es/es/ciudad/urbanismo-vivienda/utilidad/noticias/ayuntamiento-presenta-programa-compra-alquiler-locales-estr
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- Renda rebaixada sobre o prezo de mercado, segundo taxación realizada oficialmente 

por peritos tasadores oficiais dun 25% no ano 1, un 15% no ano 2, un 10% no ano 3, un 

5% no ano 4 e 0% no ano 5 e sucesivos 

- Esta renda é compatible coa obtención de subvencions  

A renda a pagar consideraríase gasto subvencionable en subvencións ao emprendemento, ou para 

gastos de mantemento da actividade comercial a determinados sectores afectados pola crise -como 

as axudas do Presco 1 do Concello da Coruña que  financiaron gastos de alugueiro- ou para cambio 

de ubicación de locais de entreprantas ou pisos a locais en pranta baixa baleiros -liña de subvención 

que tamén contempla Barcelona ou mesmo o concello de Vilagarcía de Arousa, etc. 

 

En case todas as experiencias comparadas estudadas o banco municipal de locais baleiros en 

aluguer compleméntase con liñas subvencionais ben só para o pago da renda destes locais que antes 

estaban baleiros, ou ben para cubrir os gastos de inversión que supón a apertura de novos negocios 

ou actividades (exemplos de Barcelona ou Valencia: https://www.valencia.es/-/amunt-les-

persianes; 

ou Málaga: https://www.promalaga.es/encuentrame/. Neste último caso de Málaga tamén se 

subvenciona a compra deste tipo de locais. 

 

A mesma filosofía de “intermediación municipal” con axudas para pago de rendas ás posibles 

persoas inquilinas seguen outros concellos como o vasco de Abanto Zierbena:  

https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/20/abanto-inventario-locales-vacios-subvenciona-

6029132.html 

En Galicia destaca o proxecto do concello de Vilagarcía de Arousa no que a labor de 

intermediación municipal supón tamén topar os prezos de mercado para as rendas en función de 

taxacións para as distintas zonas -como en Barcelona-, apoian os cambios de negocios de 

entreplantas e pisos a locais en plantas baixas (asesorías, salóns de peiteado, despachos 

profesionais, academias, etc.), incluíndo a maiores do resto de iniciativas subvencións aos 

propietarios para a realización de melloras no local en materia de accesibilidade, seguridade, 

etc. http://www.vilagarcia.es/novas/rtdo2.asp?idnoticia=11994 

Os concellos realizan a labor de captación de posibles persoas inquilinas, seleccionan e validan a 

idoneidade da actividade e a súa proxección de viabilidade durante a duración do contrato de 

aluguer, dan prioridade a actividades segundo as zonas da cidade e as súas necesidades, realizan a 

convocatoria dirixida ás persoas propietarias e contactan para o programa coas axencias 

inmobiliarias da cidade, realizan unha intensa campaña publicitaria que ten o seu reflexo nun 

adhesivo que se coloca no propio local baleiro que sinala a súa pertenza ao banco municipal de 

aluguer, etc. 

 

4.- Que o Concello da Coruña aposta por encargar a EMVSA a creación e xestión do Banco de 

LCB, actividade que ten perfecto encaixe no seu obxecto social de acordo co artigo 2 dos seus 

Estatutos: 

(...) 

5. A análise, deseño e execución de novas estratexias de prestación dos servizos municipais, tanto 

desde o punto de vista tecnolóxico como operativo.  

6. A difusión de información, coñecemento e boas prácticas así como a prestación de servizos e o 

desenvolvemento de actividades orientadas ao fomento da innovación, o desenvolvemento 

tecnolóxico, a transferencia e o uso de tecnoloxías emerxentes para o funcionamento urbano.  

As actividades enumeradas nos precedentes parágrafos poderán desenvolverse por esta sociedade 

de modo directo ou indirecto, total ou parcialmente, segundo a natureza do servizo ou actividade 

a desenvolver, podendo facelo, así mesmo, mediante participación en outras sociedades con 

https://www.valencia.es/-/amunt-les-persianes
https://www.valencia.es/-/amunt-les-persianes
https://www.promalaga.es/encuentrame/
https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/20/abanto-inventario-locales-vacios-subvenciona-6029132.html
https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/20/abanto-inventario-locales-vacios-subvenciona-6029132.html
http://www.vilagarcia.es/novas/rtdo2.asp?idnoticia=11994
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obxecto idéntico ou análogo 

O Concello da Coruña, como Administración Pública de carácter territorial, goza das potestades de 

autoorganización, programación e planificación, tal e como establecen os artigos 4 da Lei 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e 6 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora a 

administración local de Galicia. 

 

En execución destas prerrogativas, enmárcase o estudo das distintas posibilidades de autoprovisión 

de bens e servizos, así como unha adecuada xestión dos seus bens e recursos, en coherencia cos 

principios xerais de actuación das administracións públicas. A propia Lei 9/2017, do 9 de 

novembro, de contratos do sector público, en execución desa potestade de autoorganización, 

cumprindo os requisitos e procedementos fixados, regula a execución directa de prestacións (artigo 

32 LCSP) a través de encargos do poder adxudicador a medios propios personificados, como é a 

entidade mercantil EMVSA, respecto deste Concello. A consideración desta entidade mercantil 

como medio propio, ademais do previsto nos seus Estatutos, acomódase o previsto no artigo 86 da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público.  

 

A proposta de encargo que se presenta no relativo ás prestacións a desenvolver por EMVSA 

incorpora a filosofía de “intermediación inmobiliaria” das experiencias comparadas doutros 

concellos, máis engade, dada a existencia dunha importante dotación orzamentaria, outras 

accións a realizar. 

 

Polo demais a experiencia acumulada de EMVSA desde a encomenda polo Concello en 2017 

do programa de xestión de vivendas en alugueiro para persoas en risco ou en situación de 

especial vulnerabilidade, a converten na mellor opción para a xestión deste programa, en tanto a 

súa especialización en alugueiros e nos distintos problemas que estes levan aparellados, tendo en 

conta que algunha das prestacións que se lle encargan a través do presente encargo coinciden coas 

desenvolvidas no programa de xestión de vivendas para alugueiro social. 

 

5.- Que o presente encargo e o seu documento de formalización foi aprobado pola Xunta de 

Goberno e fiscalizado pola Intervención Xeral e conta con informe favorable da Asesoría Xurídica 

municipal. 

 

Que sobre a base dos antecedentes que preceden, as partes proceden a formalizar o presente encargo 

en base ás seguintes: 

 

CLÁUSULAS 

 

1.- OBXECTO 

Constitúe o obxecto do presente encargo a posta en marcha dun banco de locais comerciais baleiros 

en aluguer no marco das medidas do programa municipal “Mover os baixos”. 

Considéranse no marco deste programa como LCV todos aqueles locais comerciais baleiros que 

teñan á súa fachada cara á vía pública ou privada pero con acceso libre (a pé de rúa), ou a 

patios de mazá con acceso público, ou en galerías ou arcadas de acceso público. 

No banco de LCV incluiranse tamén aqueles locais de propiedade municipal baleiros que o 

Concello considere axeitados para incluír neste programa. 

 

2.- PRESTACIÓNS 

As concretas prestacións que se encargan son as seguintes: 

1ª FASE: Convocatoria pública aberta no tempo para captación de LCV e de posibles persoas 

inquilinas con proxectos estables 



10/28 

 

- Campañas de comunicación cunha liña gráfica definida do programa deseñada para 

distintos soportes publicitarios (prensa, redes sociais, carteis, adhesivos para locais, etc.) 

e cun deseño de marca propia para o programa “MOVER OS BAIXOS”, que ese  

repetiran no tempo a  fin de  garantir a  publicidade e a  concorrencia. 

- Deseño de páxina web cos incentivos do programa e o seu cometido. Contacto vía mail 

e telefónico para información. 

- Oferta de incentivos a persoas propietarias e inquilinas: 

i. Garantía de cobro os dous primeiros anos de contrato (seguro de rendas de 

alugueiro) que, podería ampliarse a 3 anos nun total de cinco anos ou máis de 

duración, en función da valoración do proxecto de negocio de que se trate e que 

figura na fase 3ª (segundo as inversións a realizar de xeito inicial e cando pode 

entenderse que xerará ingresos...) 

ii. Garantía á propiedade da realización por EMVSA dos traballos de 

reparación e/ou adaptación necesarios que permitan que o local se adecúe 

ás esixencias mínimas de accesibilidade, habitabilidade, seguridade, 

adaptabilidade básica, etc. para a posterior implantación dunha 

actividade, de tal maneira que as persoas inquilinas poidan entrar e realizar 

aquelas inversións necesarias para a posta en marcha do seu negocio ou 

actividade en stricto sensu (mobiliario, decoración, stock de produtos, etc.) que 

poderán, así mesmo, ser obxecto de subvencións municipais específicas para a 

posta en marcha do negocio. O local adecuado ás mínimas esixencias 

normativas para o seu alugamento constitúe un incentivo á propiedade cara 

futuros alugueiros. 

En calquera caso, as actuacións de reparación ou acondicionamento a realizar por EMVSA deberán 

referirse a gastos que non sexan activables contablemente de acordo coas normas que figuran no 

Plan Xeral de Contabilidade. 

iii. Captación de persoas inquilinas estables: proxectos de emprendemento ou 

empresa que requiran dun local durante un mínimo de cinco anos.  

O perfil de posibles persoas inquilinas será o mais aberto posible, preferentemente persoas en 

réxime de autónomos e micropemes, pero tamén entidades sen ánimo de lucro, comunidades de 

bens,  ou entidades sen personalidade xurídica. Non poderán ser incluídos tendas ou negocios 

pertencentes a grandes firmas empresariais, agás que no caso de franquías sexa a persoa física ou 

xurídica franquiciada a obrigada a poñer o local e ao pago da súa renda.  

Inclúense tamén a captación de negocios ou actividades que estean realizando as súas actividades 

en pisos ou entreplantas para o seu cambio a un local en planta baixa.  

Garantía de pago de rendas por debaixo do prezo de mercado ás persoas ou entidades ou empresas 

que aluguen, que irán mermando de forma progresiva, en función da tasación que se efectúe, a 

medida que avancen os anos de duración do contrato.  

iv. Xuntanzas co sector inmobiliario da cidade para ser copartícipes do proxecto e 

axuden á súa difusión cara ás persoas propietarias, así como coas entidades 

sociais que traballan co Concello en proxectos de emprendemento (Fundación 

Ronsel, AJE, Cámara de Comercio, Asociacións de empresarios e empresarias, 

Espazo Coop...), Universidade da Coruña e daquelas representativas dos 

sectores comercial, hosteleiro, de servizos, asociacións e colexios profesionais, 

etc. para captación de persoas Inquilinas con proxectos estables dun mínimo de 

5 anos e das liñas subvencionais municipais para estes fins que ademais de 

incluír como gasto subvencionable o pago da renda, incluirán aqueles gastos 

necesarios para a posta en marcha da actividade. 

Considéranse especialmente relevantes as xuntanzas e a difusión desta iniciativa municipal entre 

as entidades que forman parte da economía social tales como cooperativas, mutualidades, 
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sociedades laborais, centros especiais de emprego, empresas de inserción, fundacións e asociacións 

que leven a cabo actividade económica, así como entre as entidades sen ánimo de lucro da 

cidade. 

 

v.  Actualización e mantemento do mapping de LCB existente, así como a súa publicación 

actualizada e accesible na web do Banco municipal de LCB, accesible desde a web municipal 

https://www.coruna.gal/comercio/gl/locais-comerciais-aluguer,  unha vez  que  remate o contrato 

vixente, na  data do 24  de xaneio de 2023. 

 

2ª FASE: Creación do Banco de LCV 

- Incorporación da documentación xurídica da propiedade: escritura de propiedade, 

certificación catastral e rexistral (nota simple), cargas da propiedade, comprobación do 

pago actualizado do IBI. A incorporación da documentación rexistral e a comprobación 

do pago actualizado do IBI serán realizadas por EMVSA. Comunicación coa propiedade 

para a depuración, caso de ser necesaria, de eivas detectadas. 

- Traballos de comprobación co Servizo de Urbanismo acerca da compatibilidade para o 

uso comercial ou para a instalación de actividades económicas dos locais do Banco aos 

efectos da obtención futura das oportunas licenzas urbanísticas. 

- Informe técnico relativo a cada local presentado á convocatoria que resulte apto para o 

aluguer en función do disposto nos dous parágrafos anteriores, relativo ao seu estado de 

conservación, calificación enerxética, traballos de reparación e acondicionamento 

mínimos a realizar para permitir que o local se adecúe ás esixencias mínimas de 

accesibilidade, habitabilidade, seguridade, etc. para a posterior implantación dunha 

actividade, fixación do orzamento para a realización deses traballos a realizar por 

EMVSA caso de que o local sexa alugado e prazo estimado para a súa realización.  

Os traballos de reparación e/ou adecuación do local son serán realizados no caso de existir, 

alomenos, un preacordo asinado entre propiedade e futura persoa física ou xurídica inquilina.  

- Incorporación de locais comprobados ao banco: pegada do adhesivo do programa 

“mover os baixos” no local para darlle visibilidade a súa posibilidade de alugueiro coas 

garantías do programa con información da web, teléfono e correo de contacto. 

- Taxación de locais: partindo da información contida nos último informe do mapping 

dos LCV na cidade de xuño de 2022, e dos locais presentados na convocatoria que 

resulten aptos para o alugamento, contratación de taxacións oficiais para establecer o 

prezo de mercado de cada local en función das 12 zonas que sinala o informe, tendo en 

conta, así mesmo, o seu estado de conservación, antigüidade, superficie,  etc. Os 

traballos de reparación e/ou adecuación que sexa preciso realizar por EMVSA non 

se terán en conta para a fixación do prezo, de xeito que o maior valor que poida ter o 

alugueiro como resultado desas actuacións realizadas pola empresa municipal non 

repercuta  sobre a renda a pagar pola persoa inquilina ao longo da duración inicial fixada 

no seu contrato. Finalizada esa duración inicial, xa poderán ser tidas en conta aos efectos 

da fixación do novo prezo de alugueiro. 

- Fixación de coeficientes redutores de renda para os locais do banco en función das zonas 

e das características dos locais para os primeiros catro anos de contrato. 

- Creación e mantemento da base de datos de LCV e mantemento actualizado do portal 

web dos LCV na cidade de xeito que facilite o seu acceso público por plano da cidade, 

zonas, con fichas individualizadas descritivas do tipo de local e das súas características 

que completen a información xa contida no último informe do mapping (fotografías, 

etc.) 

- Realización de contratos tipo de alugamento con criterios comúns relativos á 

posibilidade de subarrendo ou traspaso, forma de pago da renda, garantías esixibles, 

https://www.coruna.gal/comercio/gl/locais-comerciais-aluguer
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obras ou adaptacións permitidas á persoa inquilina, cambios nos contratos de 

subministración, causas de resolución do contrato e, segundo o tipo de causa, establecer 

se haberá ou non indemnización á propiedade. En todo caso, a realización previa de 

obras de reparación e/ou adecuación mínimas por parte de EMVSA, non darán á 

propiedade dereito a indemnización por causa de resolución.  

 

3ª FASE: Captación e selección de iniciativas económicas para a ocupación dos LCV do 

Banco:  

- Colaboración coa Dirección da Área de Innovación, Emprego e Comercio do Concello 

da Coruña e con empresas/entidades/persoas emprendedoras, segundo o sinalado, para 

que presenten propostas para a ocupación de locais.  

-  Atención directa á posibles persoas alugadoras interesadas a fin de atopar o local máis 

axeitado para as súas expectativas de negocio.  

- Asesoramento a posibles persoas alugadoras en materia das convocatorias de axudas 

públicas das distintas administracións públicas que resulten axeitadas para a viabilidade 

da proposta de negocio ou actividade que se pretende. 

- Validación dos proxectos presentados acerca da súa viabilidade negocial e financeira 

mínima a 5 anos, de xeito que se asegure que poderán permitir o pago da renda. 

 

4ª FASE:  

1. Intermediación entre a propiedade e as persoas, empresas ou entidades alugadoras: 

 

- Redacción por EMVSA do concreto contrato de alugamento e asesoramento ás partes 

contratantes na realización de trámites de cambio de subministracións, depósito de 

fianzas, así como posibles adaptacións do contrato tipo previo acordo.  

- No caso de ser precisa a realización previa de obras de reparación e/ou adecuación 

necesarias por parte de EMVSA, o contrato asinado por ambas partes xunto co 

compromiso de EMVSA de realización das obras no que se indique as que se realizarán, 

o seu orzamento e o prazo máximo de execución das mesmas . O período de duración 

das obras suporá a carencia de renda por parte da persoa inquilina durante o tempo de 

execución das mesmas. 

- Asesoramento a persoas inquilinas nos trámites urbanísticos e relación co Servizo de 

Urbanismo para a axeitada obtención das licenzas precisas para a posta en marcha da 

actividade. 

2.- Seguemento dos alugamentos realizados e resolución de posibles controversias tanto desde 

o punto de vista xurídico, como técnico. 

3.- Informes de periodicidade trimestral ao Concello acerca do movemento dos locais do Banco, 

indicadores de actividade, obras realizadas e orzamento investido, incidencias, recomendacións e 

suxestións, etc. 

En calquera caso, e unha vez posto en marcha o banco de LCV, as fases 1ª a 4ª serán continuadas 

no tempo e aplicables aos locais que se vaian incorporando ao longo da duración do programa 

municipal. 

  

3.- MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS 

De acordo coa  Memoria técnico-económica presentada por EMVSA para este encargo e aprobada 

pola Xunta de Goberno Local, a empresa aporta para a xestión deste servizo uns medios persoais 

consistentes na contratación dunha persoa con titulación superior en dereito e a dedicación parcial 

das persoas que ocupan os postos de responsable de administración, arquitecto superior, auxiliar 

administrativo e director xeral. 

Así mesmo, aportan os locais propios do  medio propio, onde desenvolvera  a  actividade para 
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desenvolver as  tarefas propias  do encargo e para a atención das persoas propietarias e  inquilinas 

do banco de LCB. 

Para a realización de distintas tarefas que se encargan se realizarán contratacións externas 

(taxacións, campaña de comunicación, deseño e mantemento da web do banco de LCB, 

actualización e mantemento do mapping de LCB, seguro de rendas, traballos de reparación e/ou 

acondicionamento de locais) que, de acordo coa memoria presentada non superan o límite de 

subcontratacións do 50% que sinala o artigo 32 da LCSP.  

 

 4.- ORZAMENTO DO ENCARGO 

O orzamento estimado máximo para este programa é de 600.000 €.- con cargo á aplicación 

orzamentaria 60.433.227.99 do Orzamento Municipal vixente. 

O dito orzamento máximo ten carácter de gasto plurianual, distribuíndose o importe do seguinte 

xeito:  

2022(decembro):. 81.247,26.- €  

2023: 259.376,76.-€  

2024: 259.376,76.-€  

Debido á imposibilidade de coñecer de antemán o importe exacto dos traballos obxecto do encargo 

con carácter previo á súa realización, xa que dependerá do número de locais que se sumen ao banco, 

do número de contratos de arrendamento finais a realizar, dos concretos traballos de reparación 

e/ou acondicionamento a realizar nos locais que se sumen ao banco e que resulten de interese para 

o alugamento, do número de taxacións a realizar, etc., a desagregación por conceptos e importes 

que se reflicten na memoria técnico-económica de EMVSA ten carácter estimado. 

Para o efectivo pago da retribución a EMVSA conforme sinala a seguinte cláusula deste encargo, 

haberá que acreditar os custos reais e efectivos en que se haxa incorrido polo medio propio, 

respectándose a porcentaxe de gastos de estrutura (persoais e materiais) que se reflicte na memoria 

técnico-económica que se achega polo medio propio e que se aprobou pola Xunta de Goberno Local 

xunto co encargo. 

 

5.- PAGO ADIANTADO A CONTA DE XUSTIFICACIÓN E PAGOS PARCIAIS 

Considerando a pluralidade dos gastos a efectuar, algúns fixos e outros indeterminados derivados 

da imposibilidade de coñecer de antemán o número de locais que se incorporarán ao banco e o 

posible número de persoas físicas ou xurídicas interesadas no alugamento, o pago realizarase 

trimestralmente en función dos custos realmente incorridos por EMVSA. 

Para a posta en marcha do LCV establécese un pago adiantado de 81.247,26 € segundo a 

memoria económica presentada que deberá garantirse previamente por medio de aval 

bancario suficiente. 

Para os seguinte pagamentos que terán carácter trimestral e ata esgotar o orzamento anual 

estimado e a súa distribución plurianual, será precisa a previa xustificación dos gastos realizados 

de acordo coa desagregación por conceptos, unidades e custos realizada na memoria económica 

presentada por EMVSA. 

Para iso, deberán presentar ao servizo xestor municipal a correspondente xustificación documental 

dos gastos efectuados no trimestre consistente na aportación dos documentos contables (maiores 

de gastos e ingresos, estado de perdas e ganancias, balance, sumas e saldos) deste centro de custo 

de EMVSA,  sen prexuízo da aportación, se así se solicita, das facturas ou outros documentos de 

valor probatorio do gasto realizado ou da copia dos contratos realizados con terceiros para o 

desenvolvemento do servizo. 

Así mesmo, deberán presentar memoria técnica da actividade desenvolvida no trimestre de 

acordo co formato e indicacións do servizo xestor. 

de acordo coa desagregación de conceptos, unidades e custos realizada na memoria económica 

presentada por EMVSA, aprobada pola Xunta de Goberno Local, incorporando así mesmo 
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memoria técnica da actividade desenvolvida e das prestacións concretas realizadas. A xustificación 

se realizará a través de la aportación de los mayores contables de gastos e ingrso y gastos y cuentas 

de balance, sin perjuicio de la aportación de los documentos físicos que justifiquen cada 

movimiento contable. 

 

6.- DURACIÓN DO ENCARGO E  MODIFICACIÓNS 

A duración do encargo será de 25 meses, sen prexuízo da súa prórroga automática en caso de 

que o goberno municipal decida continuar co programa obxecto deste encargo e supeditada á 

existencia de crédito adecuado e suficiente no correspondente orzamento anual. 

Calquera cambio nas condicións deste encargo en canto á tipoloxía de LCV, dotación orzamentaria 

para o financiamento dos custos incorridos, rebaixa ou aumento de garantías e condicións ás 

persoas propietarias ou inquilinas ou incorporación ou rebaixa de prestacións a realizar polo medio 

propio, deberá aprobarse pola XGL e formalizarse nun anexo ao presente encargo. 

 

 7.- SEGUEMENTO E CONTROL DE EXECUCIÓN DO ENCARGO 

Correspóndelle á Dirección da Área de Innovación, Emprego e Comercio do Concello da Coruña. 

Emvsa deberá realizar as prestacións do encargo con suxeición ás cláusulas do mesmo e ás 

instrucións que deriven do Concello. A execución do encargo implica exclusivamente a realización 

de actividades de carácter material, técnico e de servizos e non supón a cesión de titularidade de 

ningunha competencia municipal, sendo o concello responsable da dirección e supervisión das 

distintas prestacións encargadas correspondéndolle, en uso desta facultade, ditar as resolucións, 

acordos e instrucións precisas para a correcta execución do mesmo, así como a facultade de solicitar 

información en calquera momento e formular requirimentos de corrección. 

 

8.- CONFIDENCIALIDADE, CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS E PROPIEDADE DOS TRABALLOS 

EMVSA realizará o tratamento de datos de carácter persoal segundo o previsto na Lei Orgánica 

3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o seu 

desenvolvemento no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento europeo e do Consello do 27 de 

abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos 

persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento 

xeral de protección de datos) 

 

EMVSA asumirá a responsabilidade de custodia da documentación que conteña datos de carácter 

persoal entregada polas persoas propietarias e inquilinas e a obrigatoriedade de protección de datos 

de carácter persoal. 

 

Deberá informar ás persoas propietarias e posibles inquilinas, de maneira comprensible, expresa, 

precisa e inequívoca, da existencia dun ficheiro de datos de carácter persoal, finalidade dos datos, 

posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición e ante quen 

exercitalos, así como do carácter obrigatorio ou facultativo de resposta ás preguntas que lle sexan 

expostas.  

 

Paralelamente, procederá a solicitar o consentimento das persoas interesadas para o tratamento dos 

seus datos persoais. Este consentimento debe prestarse de maneira inequívoca, debendo facer 

constar o dereito das persoas interesadas a non prestar este consentimento para o tratamento de 

datos especialmente protexidos.  A tal fin, a adxudicataria disporá dun formulario, que deberá ser 

aprobado pola Concellería con carácter previo ao comezo da execución do contrato. Este formulario 

conterá todos os extremos sinalados na normativa de aplicación, e deberá ser subscrito pola persoa 

interesada e, no caso de menores de idade, polo seu representante legal.  
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EMVSA adquirirá a condición de encargada de tratamento, nos termos e coas obrigacións 

establecidas na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía 

dos dereitos dixitais, e no seu regulamento de desenvolvemento. 

 

EMVSA queda obrigada ao cumprimento do establecido nas citadas normas, e particularmente no 

indicado nos da citada lei orgánica relativos á seguridade dos datos, deber de segredo, 

comunicación de datos e acceso aos datos por conta de terceiros. A tal fin, a adxudicataria e o 

persoal encargado da realización das tarefas gardará segredo profesional sobre todas as 

informacións, documentos e asuntos aos que teña acceso ou coñecemento durante a vixencia do 

contrato, estando obrigado a non facer públicos cantos datos coñezan como consecuencia ou con 

ocasión da súa execución, mesmo despois de finalizar o prazo contractual, sen prexuízo dos que 

deban de ser públicos segundo as prestacións obxecto deste encargo. 

 

Os datos sobre persoas usuarias que se deriven da execución do presente contrato serán para o 

exclusivo fin da realización das tarefas obxecto do mesmo, quedando prohibido para a 

adxudicataria e para o persoal encargado da súa realización, a súa reprodución por calquera medio 

e a cesión total ou parcial a calquera persoa física ou xurídica, salvo autorización expresa  expresa 

e inequívoca da concellaría competente. O anterior esténdese, así mesmo, ao produto das estas 

tarefas. 

 

Así mesmo, calquera información ou divulgación dos datos das persoas propietarias e posibles 

inquilinas, cuxo destinatario sexa distinto da propia Dirección da Área de Innovación, Emprego e 

Comercio do Concello da Coruña, responsable do seguimento e control do encargo, deberá contar 

co consentimento previo e expreso desta. 

 

Toda a documentación que se derive da execución do presente encargo será propiedade do Concello 

da Coruña, así como os posibles dereitos de propiedade intelectual, e estará en todo momento á súa 

disposición; será necesaria a súa autorización previa para a súa utilización con fins distintos aos do 

cumprimento das prestacións derivadas deste encargo. 

 

EMVSA, como encargada do tratamento, non poderá subcontratar cun terceiro a realización de 

ningún tratamento de datos persoais que se derive da execución do presente encargo, agás que conte 

con autorización expresa e inequívoca da área municipal encargada do seu seguimento e control. 

 

Unha vez finalizadas as tarefas obxecto do presente encargo, deberán ser entregados á Área 

encargada seu seguimento e control os datos persoais contidos tanto en soporte automatizado como 

non automatizado. Respecto dos datos que poidan quedar nos seus propios equipos informáticos, 

EMVSA procederá ao borrado e eliminación dos mesmos, mediante o procedemento técnico 

adecuado, que en todo caso garanta a eliminación e irrecuperabilidade da información.  

 

Asdo. 

 

O concelleiro de Economía,    O director xeral de EMVSA 

Facenda e Réxime Interior 

 

 

704. Expte. 527/2022/103  

Aprobación da implantación da liña 

“Compra de locais na cidade da Coruña” 

  

704. Expte. 527/2022/103  

Aprobación de la implantación de la línea 

“Compra de locales en la ciudad de A 
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por parte do Concello, a fin de ampliar o 

patrimonio municipal e impulsar accións de 

interese municipal no ámbito da 

dinamización do tecido económico, da 

empregabilidade e da acción social.  

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente 

e do que se dará traslado, en todo caso, xunto 

coa certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- .- Aprobar a implantación da 

liña “Compra de locais na cidade da Coruña”, 

por parte do Concello, a fin de ampliar o 

patrimonio municipal a efectos de impulsar 

accións de interese municipal e para a cidade, 

no ámbito da  dinamización do tecido 

económico, a empregabilidade así como a 

economía social, nos termos da Lei de 

economía social de Galicia, mobilizando a 

dotación orzamentaria vixente (aplicación 

6043368200) con un crédito de 1.500.000€, 

que se retén para ese fin. 

 

 

Segundo.- .- A fin dotar a esta liña específica 

do programa global “Mover os baixos” da 

necesaria seguridade xurídica e garantir a 

publicidade e a concorrencia, ordénanse as 

tramitacións administrativas necesarias co 

seguinte cronograma de impulso: antes do día 

20 de decembro aprobaranse, en Xunta de 

Goberno, os pregos reitores da adquisición e 

antes de finalizar o ano, publicaranse no BOP. 

 

 

705. Expte. 527/2022/104  

Aprobación da tramitación anticipada do 

expediente para a formalización do 

convenio entre o Concello da Coruña e o seu 

medio propio EMVSA, como entidade 

colaboradora, para a xestión das 

subvencións a empresas (pemes), persoas 

Coruña” por parte del Ayuntamiento, con el 

fin de ampliar el patrimonio municipal e 

impulsar acciones de interés municipal en el 

ámbito de la dinamización del tejido 

económico, de la empleabilidad y de la acción 

social.  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la implantación de la 

línea “Compra de locales en la ciudad de A 

Coruña”, por parte del Ayuntamiento, con el 

fin de ampliar el patrimonio municipal a 

efectos de impulsar acciones de interés 

municipal y para la ciudad, en el ámbito de la  

dinamización del tejido económico, la 

empleabilidad así como la economía social, en 

los términos de la Ley de economía social de 

Galicia, movilizando la dotación 

presupuestaria vigente (aplicación 

6043368200) con un crédito de 1.500.000€, 

que se retiene para ese fin. 

 

Segundo.- Con el fin de dotar a esta línea 

específica del programa global “Mover os 

baixos” de la necesaria seguridad jurídica y 

garantizar la publicidad y la concurrencia, se 

ordenan las tramitaciones administrativas 

necesarias con el siguiente cronograma de 

impulso: antes del día 20 de diciembre se 

aprobarán, en Junta de Gobierno, los pliegos 

rectores de la adquisición y antes de finalizar 

el año, se publicarán en el BOP. 

 

705. Expte. 527/2022/104  

Aprobación de la tramitación anticipada del 

expediente para la formalización del 

convenio entre el Ayuntamiento de A Coruña 

y su medio propio EMVSA, como entidad 

colaboradora, para la gestión de las 

subvenciones a empresas (pymes), personas 
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traballadoras autónomas e entidades de 

economía social, coa fin de mobilizar os 

locais comerciais baleiros, no marco do 

programa municipal “Mover os baixos”.  

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente 

e do que se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- .- Aprobar a tramitación 

anticipada do expediente para a fomalización 

do convenio, segundo a proposta que figura no 

expediente, entre o Concello da Coruña e a 

Empresa Municipal de Vivenda e Servizos 

S.A. (EMVSA), medio propio do Concello da 

Coruña, como entidad colaboradora para a 

xestión das subvencións a empresas (pemes), 

persoas traballadoras autónomas e entidades 

de economía social coa fin da mobilización de 

locais comerciais baleiros e, o tempo, mellorar 

o tecido económico e social da Coruña no 

marco do programa municipal “Mover os 

Baixos”. 

 

 

Segundo.- .- A clausula 6 do convenio 

establece unha compensación ecónomica para 

a entidade colaboradora de ata 100.000.- €, con 

cargo á aplicación orzamentaria 

60.433.470.00. 

 

En tanto que tramitación anticipada e de 

acordo coa Base 5º, apartado III, punto 4.2, das 

bases de execución do Orzamento, a 

aprobación do convenio queda sometida á 

condición suspensiva da existencia de crédito 

adecuado e suficiente. 

 

trabajadoras autónomas y entidades de 

economía social, con el fin de movilizar los 

locales comerciales vacíos, en el marco del 

programa municipal “Mover los bajos”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la tramitación 

anticipada del expediente para la fomalización 

del convenio, según la propuesta que figura en 

el expediente, entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Empresa Municipal de Vivienda y 

Servicios S.A. (EMVSA), medio propio del 

Ayuntamiento de A Coruña, como entidad 

colaboradora para la gestión de las 

subvenciones a empresas (pymes), personas 

trabajadoras autónomas y entidades de 

economía social con el fin de la movilización 

de locales comerciales vacíos y, al tiempo, 

mejorar el tejido económico y social de A 

Coruña en el marco del programa municipal 

“Mover os Baixos”. 

 

Segundo.- La clausula 6 del convenio 

establece una compensación ecónomica para 

la entidad colaboradora de hasta 100.000.- €, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

60.433.470.00. 

 

En tanto que tramitación anticipada y de 

acuerdo con la Base 5º, apartado III, punto 

4.2, de las bases de ejecución del Presupuesto, 

la aprobación del convenio queda sometida a 

la condición suspensiva de la existencia de 

crédito adecuado y suficiente. 

 

 

 

ANEXO 

 

PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
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REUNIDOS: 

• Dunha parte, dona Inés Rey García, alcaldesa da Coruña, que actúa en nome e 

representación do Concello da Coruña, con NIF ***0300**, de conformidade co que 

dispoñen o artigo 61 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia; os 

artigos 21 e 124 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local; e o 

artigo 24 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de réxime local; asistida da oficial maior, dona 

María Esther Álvarez Martínez, quen dá fe do acto. 

• Doutra parte, don Jaime Castiñeira de la Torre, con DNI nº ***8635**, en virtude de 

escritura de poder notarial de 27 de agosto de 2005, en calidade de director xeral da Empresa 

Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades S.A. (en adiante, EMVSA), con CIF 

***0062** e domicilio social na Coruña, praza de María Pita, nº 1. 

 

Actúa dona María Esther Álvarez Martínez, oficial maior do Concello da Coruña, por delegación 

do secretario xeral do Concello, en exercicio das funcións que lle son propias, de acordo coa 

normativa de aplicación.  

 

As dúas partes recoñécense entre si a capacidade xurídica suficiente e o poder bastante para 

obrigarse neste convenio e, para este efecto, 

 

MANIFESTAN 

 

Primeiro.- O artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora de bases do réxime local habilita ao 

municipio, na xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias para promover 

actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións 

da comunidade veciñal. 

A promoción e consolidación do tecido comercial, profesional, hostaleiro e en xeral empresarial do 

municipio así coma o apoio ao mantemento e creación do emprego que xera este sector, constitúen 

obxectivos prioritarios para satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. No 

actual contexto de crise enerxética, incremento dos prezos das subministracións e inflación xeral 

coa conseguinte contracción da demanda cobran aínda máis valor  as iniciativas tendentes a axudar 

aos autónomos e microempresas ao mantemento da actividade económica, así como a fornecer  a 

posta  en valor do patrimonio existente, neste caso os  baixos  baleiros da cidade. 

 

Segundo.- Que a Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades S.A. (en adiante, 

EMVSA) é unha sociedade mercantil cuxo capital pertence integramente ao Concello da Coruña e 

cuxo obxecto social, segundo o artigo 2 a dos seus Estatutos sociais, está constituído, entre otras,  

polas seguintes actividades: 

- o estudo, a promoción, a xestión ou a execución de calquera tipo de actividade urbanística, 

así como de promoción de vivenda, dentro do termo municipal da Coruña.  

- a análise, deseño e execución de novas estratexias de prestación dos servizos municipais, 

tanto desde o punto de vista tecnolóxico como operativo.  

- a difusión de información, coñecemento e boas prácticas así como a prestación de servizos 

e o desenvolvemento de actividades orientadas ao fomento da innovación, o 

desenvolvemento tecnolóxico, a transferencia e o uso de tecnoloxías emerxentes para o 

funcionamento urbano.  

- o desenvolvemento, promoción e impulso de proxectos de investigación fundamental ou 

industrial, desenvolvemento e innovación tecnolóxica propios ou en cooperación con 

profesionais, empresas e organizacións, e con Universidades e Centros de investigación ou 
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outras entidades, co obxectivo de xerar e difundir coñecemento tecnolóxico vinculado ao 

funcionamento urbano. 

-  

Terceiro.- Que o Concello da Coruña aproba en Xunta de Goberno Local a convocatoria de 

subvencións dirixidas a empresas (pemes), persoas traballadoras autónomas e entidades economía 

social coa fin da mobilización de locais comerciais baleiros e, o tempo, mellorar o tecido económico 

e social da coruña no marco do programa municipal “Mover os Baixos” que se incorporan como 

anexo a este convenio. 

 

Cuarto.- Que a Base 10 da citada convocatoria sinala que: 

“ A Empresa Municipal de Vivenda e Servizos S.A (EMVSA), medio propio do Concello da Coruña, 

será a entidade colaboradora encargada da xestión destas subvencións, sen que dita xestión 

supoña a entrega e distribución dos fondos públicos destinados ás mesmas ás persoas físicas ou 

xurídicas beneficiarias.  

Dita entidade colaboradora realizará todos os actos de xestión necesarios ata a formulación da 

proposta de resolución.  

10.2. Órganos competentes para a elevación da proposta de resolución e resolución.  

A proposta final de resolución será supervisada para os efectos da súa validación e firma polo 

persoal funcionario da área de Emprego que se designe, co visto e prace da Xefatura de Servizo e 

da Dirección da mesma.  

O órgano competente para a resolución e pago das solicitudes presentadas corresponderalle, por 

delegación da Xunta de Goberno Local, á persoa titular da área de Educación, Memoria Histórica, 

Innovación, Industria e Emprego”. 

 

Quinto.-  Que o artigo 12 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencions (LXS)  e o 

artigo 9 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG) sinalan, baixo o epígrafe 

de “entidades colaboradoras” sinalan que: 

1. Será entidade colaboradora aquela que, actuando en nome e por conta do órgano concedente 

para todos os efectos relacionados coa subvención, entregue e distribúa os fondos públicos aos 

beneficiarios cando así se estableza nas bases reguladoras, ou colabore na xestión da subvención 

sen que se produza a previa entrega e distribución dos fondos recibidos. Estes fondos, en ningún 

caso, consideraranse integrantes do seu patrimonio. 

Igualmente terán esta condición os que sendo denominados beneficiarios conforme a normativa 

comunitaria teñan encomendadas, exclusivamente, as funcións enumeradas no parágrafo anterior. 

2. Poderán ser consideradas entidades colaboradoras os organismos e demais entes públicos, as 

sociedades mercantís participadas íntegra ou maioritariamente polas Administracións públicas, 

organismos ou entes de dereito público e as asociacións a que refírese a disposición adicional 

quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, así como as demais 

persoas xurídicas públicas ou privadas que reúnan as condicións de solvencia e eficacia que se 

establezan. 

 

Sexto.- Que o artigo 16.1 da LXS (en idéntico sentido o artigo 13 da LSG) sinala que: 

1. Formalizarase un convenio de colaboración entre o órgano administrativo concedente e a 

entidade colaboradora no que se regularán as condicións e obrigacións asumidas por esta. 

2. O convenio de colaboración non poderá ter un prazo de vixencia superior a catro anos, aínda 

que poderá preverse no mesmo a súa modificación e a súa prórroga por mutuo acordo das partes 

antes da finalización daquel, sen que a duración total das prórrogas poida ser superior á vixencia 

do período inicial e sen que en conxunto a duración total do convenio de colaboración poida 

exceder de seis anos. 
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Sétimo.- Que o contido dese convenio de colaboración é o que resulta dos artigos 16.1 da LXS e 

13 da LSG. 

 

Oitavo.- Que o Concello considera axeitado e oportuno que sexa EMVSA a que realice as tarefas 

de xestión destas subvencións, reservándose o Concello a posterior entrega e distribución de fondos 

ás beneficiarias, debido á súa experiencia na tramitación de procedementos administrativos 

sancionadores de tráfico e por razóns de axilidade para o cumprimento do fin da convocatoria. 

 

Noveno.- Acredítase no expediente que EMVSA está ao corrente no cumprimento das súas obrigas 

tributarias co Concello, AEAT e Seguridade Social conforme dispón o artigo 13 da LXS. 

 

Por todo o exposto as partes, as partes, por razóns de eficacia e co fin de conseguir unha mellor 

xestión destas axudas, e de conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral 

de Subvencións (LXS), no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento da Lei 38/2003 (RXS), a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia 

(LGS), a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas (LPAC), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público (LRXSP) e a Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña 

(BOP Coruña do 19.02.2005),subscriben o presente convenio de colaboración de acordo coas 

seguintes 

 

CLÁUSULAS 

 

1.- OBXECTO DA COLABORACIÓN  

 

Constitúe o obxecto do presente convenio establecer o marco da colaboración entre o Concello da 

Coruña e EMVSA para a xestión das subvencións a empresas (pemes), persoas traballadoras 

autónomas e entidades de economía social coa fin da mobilización de locais comerciais baleiros e, 

o tempo, mellorar o tecido económico e social da coruña no marco do programa municipal “mover 

os baixos”, cuxa convocatoria apróbase pola Xunta de Goberno Local e que se achegan como anexo 

a este convenio. 

Os traballos de xestión non incluirán a entrega e distribución de fondos ás posibles beneficiarias 

das subvencións que se reserva o Concello xunto coa aprobación da proposta de resolución de 

concesión e resolución. 

 

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  

 

EMVSA, como entidade coaboradora, deberá axustar a súa actuación ao previsto na Lei 38/2003, 

do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións (LXS), no Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 (RXS), a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

Subvencións de Galicia (LGS), a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas (LPAC), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico 

do Sector Público (LRXSP) e a Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello 

da Coruña (BOP Coruña do 19.02.2005 

 

3.- PRAZO DE DURACIÓN E EXECUCIÓN DO CONVENIO 

 

O prazo de duración deste convenio abrangue desde o 1.01.2023 ata o 31.12.2023, sen prexuízo 

das necesarias comprobacións e xustificacións que se deriven do mesmo. De acordo co previsto no 

artigo 16 da LXS, o convenio poderá prorrogase polas partes de común acordo ata un ano máis de 
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duración, sen que a duración total do convenio, incluido a prórroga, poda exceder de dous anos. 

 

4.- OBRIGAS DA ENTIDADE COLABORADORA 

 

EMVSA, sen prexuízo do disposto no artigo 15 da LXS, no artigo 12 da LSG e do establecido na 

convocatoria de subvencións que se achega, obrígase ao seguinte: 

 

4.1. Apertura no aplicativo Open Certia de xestión de expedientes municipal de expediente 

individualizado para cada unha das persoas físicas ou xurídicas solicitantes. 

 

4.2 Realización dos seguintes trámites administrativos en cada expediente:  

4.2.1. INICIO.- REQUERIMENTOS 

- Revisión de documentación e elaboración e sinatura de informe de valoración  

- Formulación e requirimentos de documentación, notificación e control de prazos para o seu 

cumprimento. 

4.2.2. INSTRUCIÓN: PARA AS SUBVENCIÓNS DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN 

CON XUSTIFICACIÓN 

- Certificado de Peche  

- Informe de valoración de cumprimento de requisitos e exame da documentación 

xustificativa a elaborar e asinar polo medio propio  

- Realización do Informe Proposta de concesión e aprobación da xustificación. Pasarase para 

validación, supervisión e sinatura ás persoas responsables do Servizo de Emprego e 

Empresa que se indiquen 

- Realización do documento de resolución de concesión e aprobación da xustificación e envío 

para a súa sinatura polo concelleiro responsable 

- Notificación da resolución de concesión á persoa beneficiaria 

 

4.2.3. INSTRUCCIÓN: PARA AS SUBVENCIÓNS DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN 

SIN JUSTIFICACIÓN 

- Realización do Informe proposta de concesión (sen xustificación) con retención de garantía. 

Pasarase para validación, supervisión e sinatura ás persoas responsables do Servizo de 

Emprego e Empresa que se indiquen 

- Realización do documento de resolución de concesión sen xustificación con retención de 

garantía 

-  Notificación da resolución de concesión á persoa beneficiaria a realizar por EMVSA 

* Fase xustificación 

- Exame da documentación xustificativa 

- Informe de valoración de cumprimento de requisitos e exame da documentación 

 xustificativa a elaborar e asinar polo medio propio 

- Requirimento no seu caso de subsanación ou enmenda á persoa beneficiaria 

- Realización do Informe proposta xustificación.  Pasarase para validación, supervisión e 

sinatura ás persoas responsables do Servizo de Emprego e Empresa que se indiquen 

 

- Realización do documento de resolución de aprobación da xustificación e envío para a súa 

sinatura polo concelleiro responsable 

- Realización do documento de certificado de peche  

- Notificación subvención á persoa beneficiaria a realizar por EMVSA 

 

4.2.4. FINALIZACIÓN: RESOLUCIÓN, DESESTIMACIÓN, DESISTENCIA. Realización dos 

seguintes documentos para envío ao sinatura ó Servizo de Emprego e Empresa: 
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- Informe Abreviado COMÚN para desestimación ou Desistencia  

- Informe proposta desistencia por falta de enmenda  

- Informe propuesta desestencia por solicitude duplicada  

- Resolución desistencia por falta de enmenda  

- Resolución desistencia por solicitude duplicada  

- Informe Proposta Desestimación  

- Resolución desestimación 

- Realización do trámite de notificación ás persoas solicitantes.  

 

4.2.5. RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN. Realización dos seguintes documentos para 

envío ao sinatura ó Servizo de Emprego e Empresa: 

- Informe proposta estimación ou desestimación recurso de reposición  

- Resolución recurso de reposición  

- Notificación por EMVSA do recurso de reposición ás persoas recurrentes. 

 

4.3. OUTRAS OBRIGAS 

 

- Adaptación dos modelos de trámites que figuran na árbore de open certia para as subvencións da 

presente convocatoria, que requerirán da previa validación polos responsables do Servizo de 

Emprego e Empresa que se designen. 

- Atención presencial e telefónica para consultas ás posibles persoas beneficiarias 

- Realización de comunicacións vía mail ou telefónicas coas persoas solicitantes que resulten 

precisas e necesarias para a boa tramitación das subvencións. 

- Asistencia ás xuntanzas de coordinación e posta en marcha cos responsables do Servizo de 

Emprego e Empresa, coa Dirección da Área ou coa Intervención Municipal. 

- Control de prazos dos procedementos 

- Elaboración dos informes de seguemento que se soliciten que, en xeral, terán carácter mensual, 

agás causas xustificadas que requiran dunha menor brevidade 

- Remisión de canta documentación se requira polo Servizo de Emprego e Empresa para control e 

supervisión dos expedientes. 

- Cumprir, en materia de protección de datos, co co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que 

respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, coa Lei orgánica 3/2018, 

do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e coas demais 

disposicións vixentes sobre a materia, nos termos previstos na cláusula 7 deste convenio. 

Toda a información e documentación derivada da xestión das subvencións da convocatoria non se 

poderá utilizar para un fin distinto da propia xestión procedimental das mesmas. 

- EMVSA quedará sometida ás actuacións de comprobación que, respecto da xestión destas 

subvencións, poida efectuar o Concello da Coruña ben a través do propio Servizo de Emprego e 

Empresa, ben a través da propia Intervención Xeral, achegando canta información e documentación 

sexa requirida. 

 

5.- OBRIGAS DO CONCELLO DA CORUÑA 

 

- O Concello, a través do Servizo de Emprego e Empresa, designará unha persoa interlocutora con 

EMVSA e responsable do traslado das instrucións sobre a tramitación, sen prexuízo das funcións 

da comisión de seguimento prevista na cláusula 8. 

- O Concello habilitará ao persoal de EMVSA designado pola empresa, cos permisos de utilización 

que resulten necesarios, o acceso ao aplicativo de Open Certia para a xestión dos expedientes, con 

acceso a árbore de tramitación para a xestión de subvencións do Servizo de Emprego e Empresa 
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coa que se conte en xeral ou doutras convocatorias xa pechadas 

- O Servizo de Emprego e Empresa remitirá para a posta en marcha, modelos dos distintos trámites 

administrativos a realizar pola entidade colaboradora doutras convocatorias, coa fin de que 

EMVSA proceda á súa adaptación á presente convocatoria a xestionar, coa fin de manter a 

uniformidade, coherencia e o cumprimento dos requisitos esixidos pola xestión interna deses 

documentos aos efectos dos servizos municipais de Intervención e Actas. 

- O Concello da Coruña será o responsable do envío da documentación precisa para o cumprimento 

das obrigas de publicación que resulten precisas na Base de Datos Nacional de Subvencións e no 

portal de transparencia municipal, sen prexuízo do envío por EMVSA dun ficheiro informático cos 

datos que se precisen para que o Concello poida proceder ás citadas publicacións. 

 

6.- COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

A compensación económica a favor de EMVSA polos gastos reais e efectivos de posta en 

funcionamento e xestión das subvencións obxecto da convocatoria, é de ata 100.000.- euros, 

financiados con cargo á aplicación 60.433.470.00 do orzamento municipal. 

O Concello abonará o 50% desa cantidade unha vez asinado o presente convenio de colaboración 

e, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro de 2023, a modo de pagamento anticipado para a posta 

en marcha da actividade e sostemento dos gastos do persoal de EMVSA dedicado á xestión destas 

subvencións. 

O recoñecemento da obriga do 50% restante e correspondente pago realizarase polo Concello 

unha vez aprobada a xustificación final da colaboración obxecto deste convenio nos termos que 

a continuación se reflicten. 

Unha vez finalizada a actividade e, en todo caso, antes do 31 de marzo de 2024, a entidade 

colaboradora deberá presentar na sede electrónica do Concello da Coruña 

https://sede.coruna.gob.es a documentación para os efectos de xustificación do convenio. Este 

prazo de xustificación poderá ser ampliado, en función dos acordos dos órganos competentes do 

Concello. 

Só serán admisibles aqueles gastos que, de xeito indubidable respondan á natureza da actividade 

obxecto da colaboración como gastos de persoal, gastos de profesionais, materiais e outros gastos 

xerais de subministracións e servizos efectuados por provedores para gastos correntes da 

actividade. 

Respecto dos gastos presentados para a xustificación final, debe acreditarse fehacentemente no 

correspondente xustificante de gasto que este gasto está directamente ou indirectamente (gasto 

xeral) relacionado coa actividade. 

Considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do 

período de xustificación. 

Só se admitirán gastos correntes, non os de natureza inventariable, realizados no período de 

vixencia do convenio. 

En ningún caso o custo de adquisición poderá ser superior ao valor de mercado. 

Para a obtención do 50% final da compensación, a entidade colaboradora deberá presentar ao 

Concello, unha vez finalizada convocatoria e aboadas ás axudas ás persoas beneficiarias, a seguinte 

documentación: 

1.- Conta xustificativa, asinada pola persoa con poder de representación ou apoderado da entidade 

colaboradora, coa relación clasificada e desagregada dos gastos realizados como entidade 

colaboradora para a xestión das subvencións da convocatoria, con indicación para gasto de: 

acredor/a; CIF/NIF do mesmo(a); nº factura; data de emisión da factura; base impoñible; cota de 

IVE; total gasto; % do gasto imputado á actividade de colaboración; data de pago da factura e 

concepto da mesma co máximo detalle posible. 

Os gastos xustificaranse preferentemente con facturas aínda que se poderán admitir outros 
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documentos de igual valor probatorio admitidos no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia 

administrativa. As facturas e os documentos xustificativos de valor equivalente deberán reunir os 

requisitos establecidos no artigo 6 do Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de facturación. 

No caso de facturas emitidas por persoas físicas por servizos profesionais a entidade colaboradora 

vén obrigada á retención do (IRPF), nos límites e excepcións que establece a Lei e Regulamento 

do imposto ou no seu caso, debendo acreditarse o ingreso na Axencia Tributaria cos modelos 111 

e 190. 

No caso de pago a persoas físicas que presten servizos retribuídos ou pago de axudas de custo, a 

entidade colaboradora vén obrigada á retención do (IRPF), nos límites e excepcións que establece 

a Lei e Regulamento do imposto ou no seu caso, e disposicións regulamentarias en vigor, debendo 

acreditarse o ingreso na Axencia Tributaria cos modelos 111 e 190. 

No caso de imputarse gastos de persoal (nóminas) será obrigatoria a presentación dos documentos 

RLC (Relación de Liquidación de Cotizacións) e RNT (Relación Nominal de traballadores) –

antigos TC1 e TC2-debidamente validados. O RLC deberá estar selado pola oficina recadadora 

e/ou ir acompañado de xustificante bancario, aínda no caso de que non se imputen custos de 

Seguridade Social. 

O modelo RNT deberá ir asinado pola persoa autorizada en caso de confeccionarse telematicamente 

polo Sistema REDE. Deberá presentarse do modelo 111 (declaración trimestral) e do modelo 190 

(resumo anual) acreditativo do ingreso na Axencia Tributaria (AEAT) das retencións practicadas 

ás persoas traballadoras suxeitas ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF). 

Admitiranse pagos en efectivo por importes de ata 500,00 euros. No caso de que o pago dun servizo 

estea fraccionado en varios pagos, o límite de 500,00 euros entenderase para o conxunto dos pagos 

correspondentes ao servizo, deberá achegarse recibo no que conste que ao emisor foille satisfeito o 

importe, con identificación da factura á que corresponde ou ben que no propio xustificante de gasto 

o emisor do mesmo acredite responsablemente con un NIF e unha sinatura que recibiu o importe e 

a data na que o recibiu. 

En consecuencia, para acreditar a realización do pago de gastos superiores á devandita cantidade o 

sistema será a transferencia bancaria ou a domiciliación bancaria dos gastos, debendo acompañase 

á factura o xustificante de pago bancario (cartilla, extracto bancario, debo ou movemento bancario). 

Se o pago se realiza mediante talón ou cheque deberá achegarse ademais fotocopia do mesmo, e 

igualmente extracto ou movemento bancario, que acredite que o destinatario fixo efectivo o mesmo. 

Tamén se considerará efectivamente pagado o gasto, coa cesión de crédito do dereito de cobro da 

subvención a favor dos acredores por razón do gasto realizado ou coa entrega aos mesmos dun 

efecto mercantil, garantido por unha entidade financeira ou compañía de seguros. 

En relación cos gastos indirectos ou gastos xerais da entidade poderanse imputar á conta 

justificativa gastos xerais da entidade até un 20% do orzamento da actividade presentado coa 

solicitude, ou do gasto executado si é menor, acreditándoos cos correspondentes xustificantes de 

gasto e de pago efectivo. 

 Con todo, a entidade poderá optar por imputar como gastos xerais até un 10% do importe do gasto 

executado sen necesidade de presentar ningún xustificante. Neste caso non se poderá imputar na 

conta justificativa ningún outro gasto de carácter xeral salvo que se acredite fehacientemente nos 

xustificantes de gastos que se trata dun gasto directo e necesario para o desenvolvemento da 

actividade. En ningún caso caberá combinar ambas as dúas posibilidades.  

Os gastos financeiros, os gastos de asesoría xurídica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais 

e os gastos periciais non poderán ser considerados gastos indirectos, sendo subvencionables só no 

caso de que se traten de gastos directamente relacionados coa actividade subvencionada e sexan 

imprescindibles para a súa adecuada preparación ou execución.  

O Concello resérvase o dereito para comprobar, polos medios que estime oportunos, que a 

xustificación é correcta. Por tanto, o beneficiario quedará obrigado a facilitar canta información lle 
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sexa requirida polo servizo xestor, a Intervención Xeral e os órganos competentes en censura de 

contas. 

2.- Memoria da actividade realizada como entidade colaboradora. No documento farase mención, 

entre outros, aos medios materiais e persoais utilizados, o número de persoas beneficiarias e axudas 

concedidas, número de notificacións e requirimentos efectuados, número de informes proposta e 

resolución e doutros documentos administrativos de interese, recomendacións e perspectivas de 

futuro. 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

7.1. As partes asinantes virán obrigadas en materia de protección de datos a cumprir co 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo 

á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación 

destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de 

datos); coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos 

dereitos dixitais, e coas demais disposicións vixentes sobre a materia. 

As partes deberán respectar o segredo profesional e, en consecuencia, manter absoluta 

confidencialidade e reserva sobre a totalidade dos documentos, datos e información que lles sexan 

confiados para a formalización do programa ou que sexan elaborados con ocasión da súa execución, 

salvo que a comunicación derive dun deber legal ou mandato xudicial. 

A entidade colaboradora, como encargada do tratamento dos datos, ten encomendada o labor de 

recollida, rexistro e almacenamento dos datos persoais necesarios para a tramitación das 

subvencións desta convocatoria segundo as directrices establecidas por o Concello da Coruña, e 

garante expresamente, respecto dos datos de carácter persoal que se traten durante a xestión dos 

devanditos bonos: 

· Que adoptará as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a súa conservación e 

seguridade e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. 

· Que non os comunicará a terceiras persoas. 

· Que gardará o secreto profesional respecto destes. 

· Que os utilizará única e exclusivamente para os efectos previstos neste convenio. 

As obrigas anteriormente citadas non exclúen nin contraveñen os deberes que se citarán como 

condición de encargado do tratamento. 

7.2. Deber de información ás persoas solicitantes e/ou beneficiaras das subvencións da 

convocatoria: 

Para os efectos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, o 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e de Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD) 

e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e garantía dos dereitos 

dixitais, informarase ás persoas solicitantes de subvencións e/ou posteriormente subvencionadas 

nos seguintes termos: 

Os datos persoais facilitados serán tratados polo Concello da Coruña, en calidade de Responsable 

do Tratamento, co obxecto de levar a cabo a xestión administrativa destas subvencións mediante a 

presente declaración responsable. 

A base xurídica de lexitimación para o tratamento dos datos persoais radica no exercicio dos 

poderes públicos ou competencias conferidos e, na relación existente entre os usuarios e o Concello. 

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se 

solicitaron, e segundo a base xurídica do tratamento dos datos de conformidade coas obrigas legais, 

así como para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita 

finalidade e do tratamento dos datos. Con todo, os datos poderán ser conservados, no seu caso, co 

fin de arquivo de interese público, remates de investigación científica e histórica ou remates 

estatísticos. 
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Os datos non serán cedidos a terceiros, agás que sexan comunicados ás entidades públicas ou 

privadas, ás cales sexa necesario ou obrigatorio ceder estes para poder xestionar a súa solicitude, 

así como nos supostos previstos, segundo Lei. 

Poderá exercitarse os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación ou, no seu caso, 

Oposición. A estes efectos, deberá presentar un escrito no Rexistro de Entrada do Concello, Praza 

de María Pita 1. 15001 A Coruña (España), ou, no seu caso, ao noso Delegado de Protección de 

Datos delegadodeprotecciondedatos@coruna.gal No escrito deberase especificar cal destes 

dereitos solicita sexa satisfeito e, á súa vez, deberá mostrar ou, en caso de envío postal, acompañar 

a fotocopia do DNI ou documento identificativo equivalente. No caso de que actuase mediante 

representante, legal ou voluntario, deberá achegar tamén documento que acredite a representación 

e documento identificativo do mesmo. 

Así mesmo, en caso de considerar vulnerados os dereitos á protección de datos persoais, poderase 

interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

7.3. Encargado do tratamento 

O Concello da Coruña ten a condición de responsable do tratamento de datos persoais e a entidade 

colaboradora ten a condición de encargada do tratamento; a entidade colaboradora comprométese 

ás seguintes condicións: 

7.3.1. Tratar por conta do Concello da Coruña os datos de carácter persoal necesarios para a xestión 

das subvencións. A tipoloxía de datos tratados e as categorías de interesados serán unicamente os 

recolleitos nesta orde. O tratamento poderá consistir na recollida, rexistro, conservación, consulta, 

supresión e destrución da información. 

7.3.2. Utilizar os datos persoais obxecto de tratamento, ou os que recolla para a súa inclusión, só 

para a finalidade obxecto deste encargo. En ningún caso poderá utilizar os datos para fins propios; 

neste suposto, será considerada como responsable do tratamento. 

7.3.3. Tratar os datos de acordo coas instrucións do responsable do tratamento. Se o encargado do 

tratamento considera que algunha das instrucións infrinxe o RXPD, a LOPDGDD ou calquera outra 

disposición vixente en materia de protección de datos, informará inmediatamente o responsable. 

7.3.4. Levar por escrito, cando cumpra segundo o artigo 30 do RXPD, un rexistro das actividades 

de tratamento efectuadas por conta do responsable, que inclúa o contido previsto no referido artigo. 

7.3.5. Non comunicar os datos a terceiras persoas, salvo que conte coa autorización expresa do 

responsable do tratamento, nos supostos legalmente admisibles. O encargado pode comunicar os 

datos a outros encargados do tratamento do mesmo responsable, de acordo coas instrucións deste 

último. 

7.3.6. Manter o deber de secreto respecto dos datos persoais a que teña acceso en virtude do presente 

convenio, mesmo despois de que finalice o seu obxecto 

7.3.7. Garantir que as persoas autorizadas para tratar datos persoais comprométanse, de forma 

expresa e por escrito, a respectar a confidencialidade e a cumprir as medidas de seguridade 

correspondentes, do que as informará convenientemente. O encargado manterá á disposición do 

responsable a documentación acreditativa do cumprimento desta obrigación. 

7.3.8. Garantir a formación necesaria en materia de protección de datos persoais das persoas 

autorizadas para tratar este tipo de información. 

7.3.9. Asistir o responsable do tratamento na resposta ao exercicio dos dereitos recoñecidos pola 

lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a través de medidas técnicas e 

organizativas apropiadas, para que este poida cumprir coa súa obrigación de responder as 

solicitudes dos interesados nos prazos previstos pola normativa vixente. Para iso, o encargado 

facilitará ao responsable, por requirimento deste e con moita brevidade, canta información sexa 

necesaria ou relevante para estes efectos. No caso de que os afectados solicitasen o exercicio dos 

seus dereitos ante o encargado do tratamento, este informaraos, a través de calquera medio 

fidedigno, de que poderán acceder ao procedemento previsto para iso en https://sede.coruna.gal/. 

7.3.10. No caso de que o obxecto da contratación prevexa a recollida de datos directamente polo 
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adxudicatario, este facilitará a información relativa aos tratamentos de datos que se vaian a realizar 

no momento de recadar os datos. A redacción e o formato en que se facilitará a información débense 

acordar co responsable e cumprirán en todo caso as esixencias previstas no RXPD e na LOPDGDD. 

7.3.11. Notificar ao responsable do tratamento, de forma inmediata e implementando as medidas 

de seguridade necesarias, as violacións da seguridade dos datos  persoais ao seu cargo de que teña 

coñecemento, xunto con toda a información relevante para a documentación e comunicación do 

incidente, de ser o caso, á Axencia Española de Protección de Datos, conforme o previsto no artigo 

33 do RXPD. 

7.3.12. Dar apoio ao responsable do tratamento na realización das avaliacións de impacto relativas 

á protección de datos e na realización das consultas previas á autoridade de control, cando cumpra. 

7.3.13. Implantar, nos casos que aplique, as previsións recollidas no Real decreto 3/2010, do 8 de 

xaneiro, polo que se regula o Esquema nacional de seguridade no ámbito da administración 

electrónica (ENS). En todo caso, implantará as medidas de seguridade necesarias para: 

- Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas 

e servizos de tratamento. 

- Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente 

físico ou técnico. 

- Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas 

implantadas para garantir a seguridade do tratamento. 

- Seudonimizar e cifrar os datos persoais, se for necesario  

7.3.14. Poñer á disposición do responsable toda a información necesaria para demostrar o 

cumprimento das súas obrigas, en particular, certificados de cumprimento da normativa expedidos 

por entidades acreditadas ou, en caso de non existir, facilitando a realización das auditorías ou as 

inspeccións que realice o responsable ou outro auditor autorizado. 

7.3.15. Designar un delegado de protección de datos, segundo o previsto no artigo 37 do RXPD e 

no artigo 34 da LOPDGDD, e comunicar a súa identidade e datos de contacto ao responsable, sen 

prexuízo da preceptiva inscrición na AEPD. 

7.3.16. Devolver ao responsable, unha vez cumpridas as prestacións obxecto do presente convenio, 

os datos persoais e, de ser o caso, os soportes onde consten. A devolución suporá o borrado total 

dos datos existentes nos equipos informáticos utilizados polo encargado. Con todo, este último 

poderá conservar unha copia dos datos estritamente necesarios, debidamente bloqueados, mentres 

poidan derivar responsabilidades da execución da prestación. 

 

8.- COMISIÓN DE SEGUEMENTO 

 

Tendo en conta o establecido no artigo 49.f) da Lei 10/2015 de réxime xurídico do sector publico, 

para o bo desenvolvemento das actividades de xestión previstas neste convenio, seguimento, 

vixilancia e control, constituirase unha comisión mixta, de composición paritaria, integrada por 

dous representantes de cada unha da partes asinantes a quen lles corresponderá a resolución das 

cuestións que poidan resultar derivadas da interpretación e/ou cumprimento do presente convenio. 

 

9.- RESOLUCIÓN DO CONVENIO 

 

Poderase resolver o convenio, antes da duración prevista no mesmo por mutuo acordo das partes, 

por incumprimento o por denuncia formulada por calquera delas. Nos dous últimos supostos a parte 

que pretenda resolver terá que notificalo á outra polo menos con dous meses de antelación. 

O convenio extinguirase tamén polo incumprimento grave das obrigas de ambas partes.  

Son causas de resolución as sinaladas no artigo 51 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 

xurídico do sector público, tendo en conta que en caso de resolución ou extinción anticipada o 

convenio entrará en fase de liquidación, coa restitución económica que, no seu caso, proceda.  
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10.- CARÁCTER DO CONVENIO E XURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

O presente convenio ten carácter administrativo, sendo a xurisdición contencioso-administrativa a 

competente para a resolución das cuestións litixiosas que poidan xurdir. 

 

Polo Concello da Coruña     Por EMVSA 

Dª. Inés Rey García      D. Jaime Castiñeira de la Torre 

Alcaldesa       Director xeral 

 

A oficial Maior 

María Esther Álvarez Martínez 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

catorce horas e corenta minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía e a concelleira-

secretaria suplente da Xunta de Goberno 

Local; todo iso de acordo co disposto no artigo 

126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local. 

 Al no haber más asuntos que tratar, y siendo 

las catorce horas y cuarenta minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión y se redacta la 

presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-secretaria suplente de 

la Junta de Gobierno Local; todo ello de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.4 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases del régimen local. 

 

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local 

La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local 

 

Eudoxia María Neira Fernández 
 


