
1. Solicitudes: requisitos xerais. 

Co fin de garantir o dereito dos municipios á participación na elaboración do 

Plan, estes poderán formular solicitudes para a inclusión de obras. As ditas solicitudes 

serán aceptadas obrigatoriamente pola Deputación Provincial, sempre que se formulen 

en tempo e forma e as obras reúnan os requisitos establecidos na base 2ª.  

2. Prazo de presentación de solicitudes.  

As solicitudes deberán dirixírselle ó presidente da Deputación e deberán ter 

entrada no rexistro electrónico xeral da Deputación ou en calquera dos lugares previstos 

no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común 

das administracións públicas antes de que remate o día 30 de novembro de 2018. Este 

prazo terá carácter improrrogable. A falta de formulación da solicitude en prazo dará 

lugar á perda do dereito á participación no Plan Provincial.  

3. Documentación das solicitudes. 

As solicitudes deberán incluír a certificación do acordo adoptado polo órgano 

municipal competente, solicitando a inclusión das obras no plan provincial e, de se-lo 

caso, a delegación da competencia para a súa contratación.  

 No acordo deben figurar a denominación descritiva das obras e o seu 

orzamento total, tendo en conta as seguintes regras:  

a. A denominación das obras deberá ser concreta e o suficientemente descritiva das 

actuacións (con expresa referencia ás principais unidades de obra para acometer) e da 

súa localización, con indicación do núcleo de poboación e da rúa onde se leven a cabo 

estas. Neste sentido, debe indicarse concretamente o núcleo ou núcleos onde se actuará 

polo seu nome propio, sen que sexan admisibles referencias a unha “zona”, “barrio” ou 

“parroquia” ou referencias semellantes. Nas obras de mellora e conservación da rede 

viaria municipal, figurarán ademais os puntos quilométricos entre os que se executan 

estas.  

b. Nas actuacións plurianuais, a continuación da descrición das actuacións, farase 

constar esta condición, así como a anualidade á que se refire o investimento para o que 

se solicita a inclusión no Plan de cooperación.  

c. Nas obras correspondentes a unha fase determinada dun proxecto, a continuación 

da descrición de actuacións farase constar a fase á que se refire o investimento para o 

que se solicita a inclusión no Plan de cooperación. Para estes efectos, debe terse en conta 

que cada fase debe ter a condición dunha obra completa, susceptible de uso público 

independente, sen prexuízo da súa integración nun proxecto complexo.  



d. Cando unha solicitude recolla obras de diversa natureza para satisfacer máis dun 

servizo, incluirase en primeiro lugar a denominación da obra de maior importe 

económico (por exemplo, nunha obra de abastecemento e pavimentación, se o 

abastecemento ten maior importe económico describirase como “abastecemento e 

pavimentación en..”). 

e. No orzamento total das obras entenderase incluído o IVE. Non se considerarán 

incluídos, en cambio, os custos de redacción de proxectos nin os honorarios de dirección 

de obras e coordinación de seguridade e saúde, que serán obxecto de contratación 

independente. 

4. Para a formulación das súas solicitudes, os concellos deberán ter en conta os 

datos da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.  

5. Elaboración do proxecto de Plan Provincial. Corrección de deficiencias. 

Unha vez rematado o prazo de formulación de solicitudes, o Negociado de Obras 

e Infraestruturas da Sección de Contratación procederá á elaboración do proxecto de 

Plan para o exercicio 2019, que será sometido ó ditame da comisión informativa de Plans 

Provinciais, Vías e Obras e Cooperación, e á aprobación inicial por parte do Pleno na 

sesión ordinaria do mes de decembro de 2018.  

No período de elaboración do documento, o Negociado de Obras e 

Infraestruturas comunicaralles telefonicamente aos concellos as posibles deficiencias 

observadas nas solicitudes, para a súa corrección urxente polos concellos dentro do dito 

prazo.  

6. Consecuencias da presentación extemporánea de solicitudes ou da falta de 

corrección de deficiencias. 

No caso de que os concellos non remitan a súa solicitude dentro do prazo 

establecido, ou non corrixan as deficiencias observadas, a Deputación non incluirá 

ningún investimento para ese concello no Plan Provincial. O remanente de financiamento 

resultante destinarase a obras adicionais na rede viaria provincial. 

 


