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CERTIFICADO

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

Que o Pleno da Corporación, en sesión ordinaria realizada o día 30 de xullo de 2021, adoptou 
o seguinte acordo:

Expediente nº 7/2021 de modificación das bases de execución dos orzamentos da Deputación 
e de transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.

1º.- Aprobar inicialmente a modificación n.º 7/2021 das bases de execución do orzamento 

xeral da Deputación Provincial de Ourense, nas seguintes variacións que non afectan 

cuantitativamente ao orzamento xeral do exercicio 2021:

a) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A 

Concellos subvencións” na MC 3/2021 aparecía unha subvención nominativa ao Concello de 

Carballeda de Valdeorras para a instalación de vidreiras na igrexa parroquial de Sobradelo por 

importe de 10.127,70 €. 

Na MC 5/2021 procedeuse ao cambio de beneficiario da subvención, pero por un erro non se 

modificou a aplicación orzamentaria, sendo a correcta 336.11/789.04  “Bispado de Astorga. 

Patrimonio histórico Artístico. Outras transferencias” . 

Como é unha transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto e conforme co establecido 

no artigo 179.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 

refundido da Lei reguladora de facendas locais, é competencia do Pleno a aprobación deste 

cambio. 

336.11/789.04 “Bispado de Astorga. Patrimonio histórico Artístico. Outras 

transferencias” .

Beneficiario Finalidade Importe

Diocese de Astorga Instalación e colocación de vidreiras na 

igrexa parroquial de Sobradelo

10.127,70 €
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b) Con cargo á aplicación orzamentaria 313.31/627.02 “Termalismo. Plan Ourense 

provincia termal” nos orzamentos xerais da Deputación Provincial para o exercicio 2021 

existía crédito para o proxecto do Concello de Cortegada cuxa finalidade é a construción dun 

muro de protección do edificio do balneario histórico de Cortegada, encomendándolle na MC 

3/2021 a instrución do expediente á Sección de Contratación da Deputación Provincial de 

Ourense. 

O alcalde do dito Concello, na solicitude presentada o 18 de xuño de 2021, comunica que a 

obra está cofinanciada, na que o concello se compromete a achegar con cargo ao seu 

orzamento a diferenza entre a realización total da obra (48.398,62, IVE incluído) e a achega 

da Deputación (48.000,00 €), por tanto, 398,62 euros. 

Polo exposto, solicita que o expediente se lle encomende á Sección de Subvencións en lugar 

de Contratación por tratarse dunha obra cofinanciada. 

Procédese neste acto, ao cambio de aplicación orzamentaria. Como é unha transferencia de 

créditos entre distintas áreas de gasto e conforme co establecido no artigo 179.2 do Real 

decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei 

reguladora de facendas locais, é competencia do Pleno a aprobación deste cambio.  

450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos. Subvencións”

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Cortegada Construción dun muro de protección do 

edificio do balneario histórico de Cortegada

48.000,00 €

c) Mediante providencia de data 10 de maio de 2021, acórdase incoar expediente para a 

concesión ao Concello de Punxín dunha subvención nominativa para o servizo de conciliación 

familiar – aula de espera, por importe de 7.110,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 

450.12/462.00 “Cooperación Provincial. A Concellos”. 

O alcalde do Concello de Punxín, o 1 de xullo de 2021 e entrada no rexistro electrónico da 

Deputación o mesmo día, solicita o cambio de finalidade da dita subvención para a 

realización dunha obra, “peche da área termal do Bañiño”, e, polo tanto, procédese neste 
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mesmo acto ao cambio de aplicación orzamentaria ao cambiar de capítulo de gasto, quedando 

así da seguinte maneira: 

450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Punxín Peche da área termal do Bañiño 7.110,00  €

d) Mediante providencia de data 7 de maio de 2021, acórdase incoar expediente para a 

concesión ao Concello de Xunqueira de Ambía dunha subvención nominativa para 

rehabilitación da antiga casa cuartel, por importe de 150.000,00 euros con cargo á aplicación 

orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos. Subvencións”. 

O alcalde do Concello de Xunqueira de Ambia, o 26 de maio de 2021 e entrada no rexistro 

electrónico da Deputación o mesmo día, solicita o cambio de finalidade da dita subvención 

engadindo o exercicio 2019, xa que a obra xa foi executada nese exercicio, polo tanto, queda 

da seguinte maneira:

450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de 

Ambia

Xunqueira de Rehabilitación da 

antiga casa cuartel 

exercicio 2019

150.000,00  €

e) Mediante providencia de data 26 de abril de 2021, acórdase incoar expediente para a 

concesión a Sarabela Teatro dunha subvención nominativa para “ Semente de Nós”, por 

importe de 60.000,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 334.20/489.00  “Actividades 

culturais e recreativas. Outras transferencias”. 

Dona Isabel Gago Menéndez, en representación de Sarabela Teatro,  CIF B 32.117.483, 

solicita que como vai ser unha actividade realizada en conxunto pola empresa Sarabela 

Teatro, SL e pola empresa Ollo Vivo, SL, que a cantidade asinada sexa dividida entre as dúas 

empresas participantes. 
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Os beneficiarios da subvención son empresas privadas, polo que se procede neste acto ao 

cambio de aplicación orzamentaria, pasando do artigo 48 ao 49, quedando do seguinte 

xeito a subvención concedida:

334.20/479.00 “Actividades culturais e recreativas. Outras subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Sarabela Teatro, S,L. 38.825,00 €

Ollo Vivo, S.L.

 

Semente de Nós 21.175,00 €

f) Mediante providencia de Presidencia de data 7 de maio de 2021, acordouse incoar 

expediente para a concesión dunha subvención nominativa ao concello de Pereiro de Aguiar 

para rehabilitación o proxecto cultural Ben-Cho-Sey, por importe de 60.000,00 euros con 

cargo á aplicación orzamentaria 450.12/ 462.00 “Cooperación Provincial. A Concellos”. 

O alcalde do Concello de Pereiro de Aguiar, o 7 de xullo de 2021 e entrada no rexistro 

electrónico da Deputación o mesmo día, solicita o cambio de finalidade da subvención polo 

que é necesario realizar unha transferencia de créditos dentro da mesma área de gastos,  do 

capitulo 4 ao capítulo 7 de gastos do orzamento sen que isto afecte cuantitativamente ao 

orzamento.

450.12/762.01 “Cooperación Provincial. A Concellos subvencións” 

Beneficiario Finalidade Importe

Concello de Pereiro de 

Aguiar

Proxecto cultural Ben-Cho-Sey: 

Adquisición de vivenda orixinaria en 

Caspiñón-Pereiro

60.000,00 €

2º.- Neste mesmo acto, incóase expediente de transferencia de créditos entre distintas áreas de 

gasto de conformidade cos artigos 179 e 180 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 40 a 42 

do RD 500/90, de 20 de abril, e a base 23ª das de execución do orzamento para o exercicio 

2021.
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2.1. - A transferencia de crédito é aquela modificación do orzamento de gastos mediante a 

que, sen alterar a contía total deste, se imputa o importe total ou parcial dun crédito a outras 

aplicacións orzamentarias con diferente vinculación xurídica.

2.2 .- O  suposto que nos ocupa supón unha serie de transferencias de crédito entre aplicacións 

orzamentarias de distintas áreas de gasto:

Aplicación  que cede crédito Aplicacións que reciben  crédito

Aplicación Importe Aplicación Importe

450.12/762.01  

“Cooperación 

Provincial. A

Concellos Subvencións”

 10.127,70 €

336.11/789.04 “Bispado de 

Astorga. Outras transferencias. 

Patrimonio

histórico artístico”

 

  10.127,70 €

Aplicación  que cede crédito Aplicacións que reciben  crédito

Aplicación Importe Aplicación Importe

313.31/627.02 

“Termalismo. Plan 

Ourense provincia 

Termal”

 

 48.000,00 €
450.12/762.01 “Cooperación

Provincial. A Concellos 

Subvencións”

 

 48.000,00 €

2.3.- As aplicacións orzamentarias afectadas atópanse nos supostos aos que se refiren os 

artigos 180 do TRLRFL, de 5 de marzo e 41 do RD 500/90, de 20 de abril:

- “Non afectarán aos créditos ampliables nin aos extraordinarios concedidos durante 

o exercicio.

- Non poderán minorarse os créditos que fosen incrementados con suplementos ou 

transferencias, salvo cando afecten a créditos de persoal, nin os créditos 

incorporados como consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes 

de orzamentos pechados.

- Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, fosen 

obxecto de minoración, salvo que afecten a créditos de persoal.
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As anteriores limitacións non afectarán ás transferencias de crédito que se refiren a programas 

de imprevistos e funcións non clasificadas nin serán de aplicación cando se trate de 

transferencias motivadas por reorganizacións administrativas aprobadas polo Pleno”.

As transferencias que se propoñen afectan a aplicacións do orzamento de gastos pertencentes 

a distintas áreas de gasto, polo que conforme coa citada base de execución número 23 e co 

artigo 179 do TRLRHL correspóndelle a súa aprobación ao Pleno da Corporación. 

3º.- De acordo cos artigos 169, 170 e 171 da Lei reguladora das facendas locais, 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 de sinatura electrónica deste documento.
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