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CERTIFICADO

Juan Marquina Fuentes, secretario xeral da Deputación Provincial de Ourense 
CERTIFICO: 

Que o Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria realizada o día 25 de setembro de 
2020, adoptou o seguinte acordo:

Expediente de modificación dos créditos orzamentarios e das bases de execución do 
orzamento do exercicio 2020 mediante suplementos de crédito e créditos extraordinarios

1º.- Aprobar inicialmente a modificación de créditos do expediente, co seguinte detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

APLICACIÓN EXPRESIÓN IMPORTE €

932.11/226.99 Recadación municipal. Outros gastos diversos 3.000,00 €

341.11/482.05

Promoción e fomento do deporte. Subvencións a 

Clubs e Entidades. 360.500,00 €

166.11/650.03 Plano de cooperación provincial. Plans provinciais 224.857,64 €

Total CE . 588.357,64 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 

APLICACIÓN EXPRESIÓN IMPORTE €

912.11/226.01

Corporación provincial. Atencións protocolarias e 

representativas 83.062,53 €

011.11/359.00 Outras entidades financeiras. Outros Gastos 40.000,00 €
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433.00/831.000

Desenvolvemento empresarial. Préstamo a longo 

prazo 448.470,00 €

Total SC. 571.532,53 €

RESUMO

Suma créditos extraordinarios ................................................................ 588.357,64 €

Suma suplementos de crédito …………................................................ 571.532,53 €

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourería. Subconcepto 870.00 para financiar gastos 

xerais

1.159.890,17 €

2º.- Nas bases de execución do orzamento da Deputación Provincial de Ourense é necesario 

concretar o capítulo IV de gastos que se ve modificado neste expediente, polo que se procede 

á especificación dos beneficiarios, da finalidade e dos importes destas subvencións 

nominativas, para as que se habilita crédito extraordinario axeitado e suficiente, nesta 

modificación orzamentaria:

Con cargo á aplicación orzamentaria 341.11/482.05 “Fomento do Deporte. Subvencións e 

clubs e entidades”, 

Beneficiario Finalidade Importe €

Real Federación Española 

de Atletismo

Organización do Campionato de España de 

Atletismo en pista cuberta no 2020
49.500,00 €

Federación galega de 

Hockey

Instalación do centro de tecnificación de 

Galicia
73.000,00 €

Escola deportiva 

Secundino Basalo
Gastos de funcionamento 2019/2020 8.000,00 €

Ourense, C.F. Gastos de funcionamento 2019/2020 32.500,00 € 
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U.D. Ourense Gastos de funcionamento 2019/2020 53.500,00 €

C.D. Arenteiro Gastos de funcionamento 2019/2020 25.000,00 €

Cidade das Burgos, F.S. Gastos de funcionamento 2019/2020 26.000,00 €

C.D. Barco Gastos de funcionamento 2019/2020 15.000,00 €

Federación galega Judo Escolas deportivas Deputación 2020 3.000,00 €

Asociación Ourensá de 

Xadrez
Escolas deportivas Deputación 2020 7.000,00 €

Federación galega 

Balonmán
Escolas deportivas Deputación 2020 3.000,00 €

Fundación ADO Moure Actividades ano 2020 6.000,00 €

Federación galega 

atletismo
Actividades en pista cuberta 2020 6.000,00 €

Campus Ourense Rugby
Gastos de funcionamento tempada 

2020/2021
20.000,00 €

Pavillón C.F.
Gastos de funcionamento tempada 

2020/2021
33.000,00 €

TOTAL 341.11/482.05     360.500,00 €

3º.- Aprobar inicialmente a modificación do obxecto das subvencións nominativas de 

carácter puramente cualitativo, e que non supón incremento do gasto xa previsto no 

orzamento orixinal de 2020. 

Esta variación non cuantitativa afectan ao capítulo  IV e VII de gastos, co seguinte 

contido: 
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a) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/ 762.01 “Cooperación provincial. A Concellos 

subvencións ..”  nas bases de execución dos orzamentos do 2020, prevíase unha subvención 

ao Concello de Boborás para “ Batalla ” por importe de 18.800,00 euros. 

Baseándose na solicitude presentada polo Concello de Boborás de data  03 de xuño de 2020 

e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, xustificando o cambio de 

finalidade de acordo coa Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria 

ocasionada polo COVID-19, e considerando o risco que suporía a organización desa 

celebración na situación na que nos atopamos, procedese a modificación da finalidade da 

subvención, que pasa a ser a de  “Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no alumeado 

público” . 

450.12/ 762.01 “ Cooperación provincial. A Concellos subvencións .”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de 

Boborás

Proxecto de aforro e eficiencia 

enerxética no alumeado público

18.800,00 €

b) Con cargo á aplicación orzamentaria 334.20/462.13 “ Actividades culturais e recreativas. 

Ao Concello de Xinzo. Festa esquecemento” nas bases de execución dos orzamentos do 2020 

, prevíase unha subvención ao Concello de Xinzo de Limia para “Celebración da Festa do 

Esquecemento do 2020”  por importe de 15.000,00 euros. 

Baseándose na solicitude presentada polo Concello de Xinzo de Limia de data  21 de agosto 

de 2020 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, xustificando o cambio 

de finalidade de acordo coa evolución diaria da pandemia da COVID-19 que fixo que a 

planificación de eventos a medio e longo prazo sexa complicada, e a ORDE do 15 de agosto 

de 2020 da Xunta de Galicia, pola que se aplican novas restricións ao ocio nocturno e aos 

actos multitudinarios, levounos a cancelar definitivamente as actividades previstas para esa 

edición de común acordo co organizador do evento. Ao tratarse dunha subvención finalista, 

concedida o 24 de agosto de 2020 para o financiamento da propia celebración, solicitan o 

cambio  para destinar esta partida para realizar outras alternativas relacionadas, que 

redundarán positivamente no propio Esquecemento.
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Polo exposto anteriormente,  procedese a modificación da finalidade da subvención, que pasa 

a ser a de  “Promoción, investigación e divulgación da Festa do Esquecemento e do pasado 

histórico do concello na época romana” conservando a mesma aplicación orzamentaria.  

334.20/ 462.13  “Actividades culturais e recreativas. Ao Concello de Xinzo. Festa do 

esquecemento 2020 ”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Xinzo de Limia Promoción, investigación e divulgación 

da Festa do Esquecemento e do pasado 

histórico do concello da época romana

15.000,00 €

4º.- Conforme co previsto no artigo 33.1 c) da Lei 7/1985 LBRL e no art. 70.1 do RD 

2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais é competencia do Pleno das Deputacións Provinciais a 

aprobación e modificación dos orzamentos, nos cales se atopan incluídas as bases de 

execución dos mesmos,  de acordo co disposto no artigo 165 do RD Lex. 2/2004 polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

5º.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 

177.2 do mesmo texto legal, o expediente será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia, por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e 

presentar reclamacións ante o Pleno. 

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se 

presentasen reclamacións.

E para que conste, -nos termos do artigo 206 do vixente ROF-, expido este certificado en 
Ourense, na data da sinatura electrónica deste documento.
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