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NOTIFICACIÓN
Asunto: Resolución de concesión das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción
e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico da raza Rubia Galega nas
explotacións da provincia de Lugo.

En relación co asunto de referencia, a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión ordinaria celebrada
o 27 de novembro de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
“Logo de ver a proposta da Sra. Deputada Delegada da Área de Medio Rural e do Mar e Mocidade, do seguinte teor:
”Asunto: Aprobación da proposta de resolución formulada pola entidade colaboradora (ACRUGA), o 28 de agosto de
2020, e autorización a esta para o pago aos beneficiarios das subvencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, dentro da acción de fomento de dinamización e potenciación da integridade da raza bovina Rubia Galega
nas explotacións lucenses; Eixo 2: Promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no rexistro definitivo do Libro
Xenealóxico da raza Rubia Galega nas explotacións da provincia de Lugo, nas anualidades 2019 a 2022.
Primeiro.- A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo resolveu, o 24 de maio de 2019, entre outros:
(...).
4. Aprobar as bases da convocatoria de subvencións, en concorrencia non competitiva, para a dinamización e
potenciación da integridade da raza bovina rubia galega nas explotacións lucenses. Eixe 2: promoción e
potenciación de reprodutoras inscritas no rexistro definitivo do libro xenealóxico da raza rubia galega nas
explotacións da provincia de Lugo, dotado con 200.000,00€/anuais (800.000,00 para o período 2019-2022).
O importe da subvención tramítase como gasto plurianual coa seguinte distribución:
Ano 2019: 200.000,00€,
Ano 2020: 200.000,00€,
Ano 2021: 200.000,00€,
Ano 2022: 200.000,00€
5. Aprobar o gasto plurianual de 800.000,00€, para a liña de subvención de dinamización e potenciación da
integridade da raza bovina rubia galega nas explotacións lucenses. Eixe 2: promoción e potenciación de
reprodutoras inscritas no rexistro definitivo do libro xenealóxico da raza rubia galega nas explotacións da
provincia de Lugo, que se desglosa en 200.000,00€ con cargo á aplicación orzamentaria 4190.48900 do
orzamento da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2019; e, para as anualidades 2020, 2021 e 2022
adoptar o compromiso de dotar no orzamento xeral dos citados exercicios por importe de 200.000,00€ por
anualidade, quedando supeditado a dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.
6. Aprobar o convenio de colaboración coa ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO
SELECTO DE RAZA RUBIA GALLEGA (ACRUGA), titulado “CONVENIO DE ENTIDADE COLABORADORA ENTRE A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E Á ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO
SELECTO DE RAZA RUBIA GALLEGA (ACRUGA) PARA EXECUCIÓN DA ACTIVIDADE “DINAMIZACIÓN E
POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES”, EIXO 2:
PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO
XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO, a fin de que ACRUGA
adopte a condición de entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos públicos aos
beneficiarios desta acción do eixe 2.
(...).
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Segundo.- En cumprimento do establecido nas Bases 9 e 10 das reguladoras das subvencións, amentadas no apartado
anterior, a entidade colaboradora (ACRUGA) instruíu e tramitou os expedientes, revisando o seu persoal técnico
(actuando colexiadamente) as solicitudes presentadas, verificando que contiñan a documentación esixida na base 8
e emitindo un informe no que consta que da información que obra no seu poder despréndese que os beneficiarios
cumprían tódolos requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
Vista a documentación integrante do expediente e o dito informe técnico do órgano colexiado, a Xunta Directiva de
ACRUGA formulou, o 2 de marzo de 2020, proposta de resolución, co carácter de definitiva, que foi notificada aos
interesados por medio da publicación na páxina web de aquela (www.acruga.com).
Con todo, un dos beneficiarios integrantes da amentada resolución, a entidade Casa Cadatán, SC, disolveuse no
período que vai entre a dita resolución de concesión das subvencións e a xustificación das mesmas, o que deu lugar
a que, en cumprimento do establecido na base 12, a Xunta Directiva da entidade colaboradora (ACRUGA) modificase
a amentada proposta de resolución o 3 de xullo de 2020.
Posteriormente, o 28 de agosto do mesmo ano, modificouse de novo aquela para que a mesma reflectira, en
cumprimento do establecido na Base 3, o importe das subvencións a percibir por cada beneficiario dos integrantes
das comunidades de bens.
Terceiro.- Xustificados polos beneficiarios a realización das actividades e o cumprimento das finalidades que
determinaron a concesión das subvencións, isto é, a inscrición das femias reprodutoras da raza bovina Rubia Galega
no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico desta raza animal, a través da achega da documentación esixida na base
14.1; a entidade colaboradora (ACRUGA), previa revisión da mesma, emitiu certificación na que se relacionan tódolos
beneficiarios que teñen dereito á axuda, que foi remitida á Deputación Provincial o 13 de marzo de 2020, acompañada
da amentada documentación xustificativa (dentro do termo establecido na dita base 14.1), engadindo
documentación complementaria os días 16 e 17 do mesmo mes, e os días 3 e 8 do mes de abril.
Revisada pola Unidade de Medio Rural a documentación referida no parágrafo anterior, resultou que aquela se
atopaba incompleta e con defectos, polo que o 13 de maio de 2020 requiriuse á entidade colaboradora (ACRUGA)
para a achega da documentación necesaria e a emenda de defectos; requirimento que foi contestado por aquela o
11 de xuño, engadindo documentación complementaria o día 25 do mesmo mes, o 30 de xullo, e o 3 e 22 de setembro.
Cuarto.- Con base nestes antecedentes, dende a Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, emitiuse, o 23 de
setembro de 2020, informe do seguinte tenor:
“I. Consonte á Base 24ª.1, das de execución do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Lugo para o
exercicio 2019:
As subvencións que se outorguen pola Deputación Provincial de Lugo regúlanse por:
-

A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS).

-

O Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu Regulamento (RLXS).

-

A Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG).

-

A Ordenanza Xeral de Subvencións da Excma. Deputación Provincial de Lugo e INLUDES (publicada no
BOP nº 53, do 7 de marzo de 2005).

-

A súa modificación publicada no BOP nº 160, do 13 de xullo de 2006.

-

A Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP).

-

O Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais.

Non obstante o anterior, a Base 24ª das de Execución do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Lugo
para o exercicio 2019 será de aplicación preferente en materia económico-orzamentaria e será o marco para
as bases de concesións ao abeiro do artigo 17.2 da LXS.
II. Segundo dispón o artigo 22.1 da LXS:
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O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.
(...).
Neste suposto, e sen prexuízo das especialidades que puideran derivarse da capacidade de autoorganización
das Administracións Públicas, a proposta de concesión formularase ao órgano concedinte por un órgano
colexiado a través do órgano instrutor. A composición do órgano colexiado será a que establezan as
correspondentes bases reguladoras.
Excepcionalmente, sempre que así se prevea nas bases reguladoras, o órgano competente procederá ao
prorrateo, entre os beneficiarios da subvención, do importe global máximo destinado ás subvencións.
Do artigo transcrito despréndese que as bases reguladoras son o eixe en torno ao que xira o procedemento de
concesión de subvencións en réxime de concorrencia, competitiva e non competitiva, ao abeiro do disposto no último
parágrafo do dito artigo 22.1 LXS.
Pois ben, consonte ás Bases 9 e 10 (Instrución do procedemento e Resolución de concesión das axudas) das
reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do programa de
dinamización e potenciación da integridade da raza bovina Rubia Galega nas explotacións lucenses. Eixo 2: Promoción
e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico da raza Rubia Galega nas
explotacións da provincia de Lugo:
Base 9.- Instrución do procedemento
1) A entidade colaboradora, ACRUGA, será a responsable de instruír e tramitar os respectivos expedientes,
revisará as solicitudes presentadas e verificará que conteñan a documentación esixida na base 8. (...).
2) O proceso de avaliación da documentación xustificativa do cumprimento das actuacións subvencionables
será efectuado polo persoal técnico de ACRUGA (actuando colexiadamente), entidade colaboradora da
Deputación de Lugo para a xestión desta axuda. (...).
Base 10. Resolución de concesión das axudas
O persoal técnico da entidade colaboradora (ACRUGA) verificará o cumprimento das condicións por parte dos
solicitantes e formulará proposta de resolución á Xunta Directiva de ACRUGA, previa valoración das solicitudes
admitidas e animais validados.
A proposta de resolución deberá reflectir a relación de solicitantes aos que se lle concederá a axuda así como
a relación de solicitudes rexeitadas e os motivos da desestimación.
A resolución de concesión das axudas por parte da Xunta Directiva, será obxecto de notificación por medio de
publicación na páxina Web de ACRUGA (www.acruga.com).
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado será de dous meses (ata o 10 de marzo),
contados a partir do seguinte ao da conclusión do prazo establecido para presentar as solicitudes (10 de
xaneiro). No caso de non ditarse resolución expresa no prazo indicado, o interesado poderá entender
desestimada a súa solicitude, sen prexuízo da obriga legal de resolver expresamente conforme o disposto nos
artigos 21 e 25 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Con todo, as disposicións contidas nestas Bases non se corresponden en plenitude co establecido a este respecto na
LXS, pois, como se viu, o artigo 22.1 da mesma establece que a proposta de concesión formularase ao órgano
concedinte por un órgano colexiado a través do órgano instrutor. Entón, en aplicación deste artigo, a proposta de
concesión deberá formularse ao órgano concedinte (a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo) por un órgano
colexiado (o persoal técnico de ACRUGA) a través do órgano instrutor (a entidade colaboradora ACRUGA).
Confirma esta formulación o artigo 24.4 da LXS, segundo o cal:
Unha vez avaliadas as solicitudes, o órgano colexiado ao que se refire o apartado 1 do artigo 22 desta lei
deberá emitir informe no que se concrete o resultado da avaliación efectuada.
O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe do órgano colexiado, formulará a proposta de
resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse aos interesados na forma que estableza
a convocatoria, e concederase un prazo de 10 días para presentar alegacións.
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Polo tanto, a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo é a competente para resolver a concesión das
axudas, e non a Xunta Directiva de ACRUGA, como queda establecido no terceiro parágrafo da transcrita Base 10;
sendo axeitada a proposta de resolución (que non resolución de concesión) formulada pola Xunta Directiva de
ACRUGA o 2 de marzo de 2020, segundo quedou exposto no ANTECEDENTE Segundo deste informe.
E é que, salvo mellor criterio, as bases reguladoras de subvencións outorgadas polas entidades locais en réxime de
concorrencia, competitiva e non competitiva, son produto da potestade regulamentaria que o artigo 4.1.a) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local atribúe á aquelas. Así se desprende do establecido no
artigo 17.2 da LXS, segundo o cal:
As bases reguladoras das subvencións das corporacións locais deberán aprobarse no marco das bases de
execución do orzamento, a través dunha ordenanza xeral de subvencións ou mediante unha ordenanza
específica para as distintas modalidades de subvencións.
A expresión “as distintas modalidades de subvencións” fai referencia, ao meu xuízo, aos tipos ou clases de
subvencións que pode aprobar unha entidade local en función da actividade que se pretende fomentar.
Parece claro, polo tanto, que as bases reguladoras das subvencións que nos ocupan teñen encaixe no que a LXS da
en chamar “ordenanza específica para as distintas modalidades de subvencións”, pois estas regulan a concesión das
subvencións destinadas a fomentar, en concreto, a promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro
Definitivo do Libro Xenealóxico da raza Rubia Galega nas explotacións da provincia de Lugo.
Por todo elo, en aplicación do principio de xerarquía normativa, consagrado no artigo 9.3 da nosa Constitución, a
interpretación que se lle de ao terceiro parágrafo da anteriormente transcrita Base 10 das reguladoras das
subvencións non pode ser contraria ao disposto na LXS.
En outra orde de consideracións, continúa o recentemente comentado artigo 24.4 da LXS establecendo que:
Poderase prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta
outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polos interesados. Neste caso, a proposta de
resolución formulada terá o carácter de definitiva.
Esta norma avala o feito de que a Xunta Directiva de ACRUGA formulase, o 2 de marzo de 2020, proposta de resolución
de carácter definitivo e non provisional, amparando a omisión do trámite de audiencia establecido no último inciso
do artigo 24.4.II.
E en canto á modificación da proposta de resolución formulada pola Xunta Directiva de ACRUGA o 3 de xullo de 2020,
por mor da disolución dunha entidade inicialmente seleccionada como beneficiaria de subvención, hai que ter en
conta que a Base 12 (Modificación da resolución) das reguladoras destas subvencións, establece que:
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.
Queda claro que a interpretación literal da norma establecida nesta Base excluiría a posibilidade de modificar a
proposta de resolución, tal e como fixo a entidade colaboradora o 3 de xullo (como quedou exposto no último
parágrafo do ANTECEDENTE Segundo deste informe), pois tanto o título coma o texto da mesma refírense á resolución
de concesión e non á proposta de resolución.
Mais, ao meu xuízo e salvo mellor criterio, esta Base debe ser aplicable á proposta de resolución porque, de non ser
posible a modificación por esta vía, daríase a situación de que esta reflectiría 276 beneficiarios e 526 animais elixibles,
mentres que a relación dos beneficiarios para os que se solicita a autorización de pago das subvencións (que a
entidade colaboradora ten que presentar á Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en aplicación do último
parágrafo da Base 14.1) reflectiría 275 beneficiarios e 525 animais elixibles, por mor da perda do dereito ao cobro da
subvención da entidade que, tal e como quedou exposto no ANTECEDENTE Segundo, incorreu na prohibición
establecida no inciso final da Base 3, segundo a cal:
Poderán ser beneficiarios desta axuda (...):
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(...).


Comunidades de Bens e Sociedades Civís que sexan titulares de explotacións.

Nestes casos, deberá facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os
compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe da subvención a
aplicar por cada uno deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. En calquera caso, deberá
nomearse un representante ou apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as
obrigas que, como beneficiario, corresponden á agrupación. Non poderá disolverse a agrupación ata que
transcorrese o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da Lei Xeral de Subvencións.
Polo tanto, estimo axeitada a modificación da proposta de resolución feita pola entidade colaboradora o 3 de xullo
ao abeiro do disposto na Base 12.
III. No que á xustificación das subvencións respecta, a LXS dispón, no seu artigo 30.1, que:
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no acto de
concesión da subvención documentarase da maneira que se determine regulamentariamente...
En parecido senso se pronuncia o artigo 71.1 do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da LXS, segundo o cal:
A xustificación da subvención terá a estrutura e o alcance que se determine nas correspondentes bases
reguladoras.
Polo tanto, a regulación da xustificación das subvencións obxecto deste informe atópase na Base 14 (Xustificación
das subvencións, prazos de xustificación e reducións). No que aquí interesa, segundo establece o apartado 1 da dita
Base:
Os beneficiarios da subvención, deberán xustificar a alta da femia reprodutora de raza bovina pura rubia
gallega na explotación, ca condición de gasto elixible, e aportar a documentación necesaria para a
xustificación, dende o 1 de decembro de cada anualidade ao 10 de xaneiro da anualidade seguinte.
Os beneficiarios deberán presentar ante a entidade colaboradora (ACRUGA) a seguinte documentación
xustificativa:
o

Relación dos animais para os pide a axuda prevista nestas bases, identificándose polo seu número de
Crotal e alta no libro da explotación.

o

Declaración responsable do titular ou do representante da entidade de non ter solicitado nin
concedidas outras subvencións públicas para o mesmo obxecto ou actividade.

o

Declaración responsable do titular ou do representante da entidade de ser coñecedor de que a
subvención se atopa acollida ao Regulamento (UE) nº 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro de
2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás
axudas de mínimis no sector agrícola (...).

o

Declaración responsable da existencia, no lugar onde radique a actuación subvencionada, de cartel
indicativo da mesma, o cal lle será facilitado gratuitamente pola Deputación Provincial, e mostra
fotográfica da súa colocación, segundo modelo normalizado. Colocarase un cartel por explotación
beneficiaria, en estancia física visible.

o

Acreditar, mediante certificacións expedidas ao efecto polos Organismo correspondentes, de estar ao
corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias (Estado e Comunidade Autónoma), Seguridade
Social, e Deputación Provincial para aqueles beneficiarios que teñan concedida unha cantidade
superior aos 3.000 euros. No resto dos casos, declaración responsable do beneficiario conforme está
ao corrente no cumprimento das obrigas.
(...).

o

Declaración responsable de non ser debedor por Resolución de procedemento de reintegro.

o

Documento acreditativo da conta bancaria á que se transferirá o importe da subvención que puidera
concederse.
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o

Declaración responsable de manter na explotación a reprodutora obxecto de axuda durante un
período mínimo de 24 meses.

o

Debe xuntarse copia do libro da explotación ao fin de comprobar a alta do animal (femia) e a súa
permanencia na explotación durante 24 meses.

Logo de transcorrer o prazo establecido da xustificación das subvencións sen que a xustificación das actuacións
fose presentada ante ACRUGA, ésta requirirá ao beneficiario para que no prazo improrrogable de dez días
sexa presentada.
A rendición da xustificación constitúe un acto obrigatorio do beneficiario.
A entidade colaboradora (ACRUGA) revisará o cumprimento das actuacións e a documentación xustificativa
antes do 10 de Marzo da anualidade seguinte á finalización do ano natural de actuacións, emitindo unha
certificación asinada polo representante de ACRUGA, na que se relacionen tódolos beneficiarios que teñen
dereito á axuda, nif, relación de animais e data de alta na explotación, data de inscrición do libro rexistro
definitivo do libro xenealóxico da raza rubia gallega, cos respectivos importes a recibir. Nesta certificación
farase constar o cumprimento das condicións estipuladas nas bases. Esta certificación será enviada á
Deputación Provincial de Lugo, para a súa revisión e posterior autorización para os pagos aos beneficiarios
que materializará ACRUGA, antes do 15 de marzo (acompañada da documentación xustificativa sinalada
nesta base 14.1). A resolución de autorización será emitida pola Xunta de Goberno da Deputación de Lugo e
enviada a ACRUGA antes do 15 de Abril de cada ano, fixándose así un prazo de 14 días naturais para que a
entidade colaboradora poida efectuar os pagos aos beneficiarios.
A documentación que obra no expediente correspóndese coa esixida na Base 14.1 recentemente citada. Con todo,
cómpre ter en conta as seguintes consideracións:
1ª.- Tal e como se reflicte na relación de documentos que, segundo a Base 14.1 recentemente transcrita, os
beneficiarios deberán presentar ante a entidade colaboradora (ACRUGA) para a xustificación das subvencións,
aqueles debían achegar copia do Libro da Explotación ao fin de comprobar a alta do animal na mesma.
Tódolos beneficiarios achegaron unicamente a copia da/s folla/s do mesmo onde figura/n os animais elixibles para a
subvención, o que dende o centro xestor se considerou axeitado, pois, se se ten en conta que os Libros de Explotación
contan, na maioría dos casos, con máis de 50 páxinas, incluílas todas resultaría contrario aos principios de
simplicidade, racionalización e axilidade dos procedementos administrativos, e economía, que deben respectar as
Administracións Públicas na súa actuación e relacións, en virtude do establecido no artigo 3 da LRXSP.
Con todo, requiriuse a aqueles para que, ademais da copia das follas dos Libros de Explotación onde figuran os animais
obxecto das solicitudes de subvención, achegaran copia da primeira páxina daquel, na que se reflectiran os datos de
identificación dos beneficiarios das subvencións e que se integran no expediente.
2ª.- O anterior derivou na circunstancia de que se advertiu que, conforme aos usos sociais do sector gandeiro, nos
casos de cambio de titularidade das explotacións, os novos titulares tachaban no Libro de Rexistro da explotación o
nome do anterior propietario, para poñer a continuación os datos do novo, ou, nalgúns casos, incluso tapaban os
datos dos antigos titulares cun adhesivo no que inscribían os seus propios datos.
Dende a Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, considerouse esta práctica de dubidosa validez, aos efectos de
acreditar a titularidade da explotación polos beneficiarios das subvencións, polo que se requiriu á entidade
colaboradora para que achegase, nos casos en que se dera esta circunstancia, algún documento con valor probatorio
da titularidade da explotación.
Por elo, intégranse no expediente, nos casos en que se da a situación recentemente descrita, copias da denominada
“Carta Verde”, que é un documento de acreditación sanitaria, expedido pola Consellería do Medio Rural da Xunta de
Galicia, no que se reflicte a identidade do titular da explotación.
3ª.- Por outra banda, como se pode ver nas fotos dos carteis que indican que a actuación dos beneficiarios está
subvencionada, estes non reflicten o importe da subvención que corresponde a cada beneficiario. Esta situación
deriva do feito de que a colocación dos ditos carteis foi anterior á aprobación da proposta de concesión das
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subvencións e, polo tanto, da xustificación das mesmas, o que implicaba o incerto da cantidade a percibir, pois, tal e
como está previsto no último parágrafo da Base 2:
Existe concorrencia, pero non competitiva, posto que o importe anual de subvención, dividirase e repartirase
entre os beneficiarios, mediante a correspondente operación matemática en función das femias reprodutoras
da raza bovina pura Rubia Gallega no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico desta raza.
Polo tanto, a Deputación de Lugo facilitou aos beneficiarios os ditos carteis, en cumprimento do establecido na Base
7.10) das reguladoras das subvencións; mais nese momento non se podía calcular o importe correspondente a cada
beneficiario, pois estaban pendentes de aprobación, como se dixo, a proposta de concesión e as xustificacións
achegadas polos beneficiarios, o que non é óbice para ter por cumprida por estes a obriga de colocación dos ditos
carteis.
4ª.- Por último, cómpre indicar que, segundo o establecido na Base 7.3) das reguladoras das subvencións:
Os perceptores da subvención están obrigados a manter os animais (reses/femias) polos que se concede a
axuda, na propia explotación durante un período mínimo de 24 meses, salvo causa de forza maior que será
debidamente xustificada baixo informe veterinario e/ou organismo oficial.
Pois ben, dáse a circunstancia de que, nalgúns casos de baixa de animais elixibles nas explotacións, o documento que
se achega como xustificativo da forza maior (morte do animal) non é nin un informe veterinario nin dun organismo
oficial, senón un recibo de recollida do animal morto por GESUGA, empresa dedicada ao tratamento de subprodutos
cárnicos non destinados ao consumo humano.
Ante esta situación, cómpre ter en conta o disposto na Base 4 das reguladoras das subvencións, segundo a cal:
(...).
As axudas serán concedidas por animal elixible e ano...
Cómpre ter en conta, tamén, o disposto no artigo 2 da LXS, segundo o cal:
1. Enténdese por subvención, aos efectos desta lei, toda disposición de diñeiro realizada por calquera dos
suxeitos contemplados no artigo 3 desta lei, a favor de persoas públicas ou privadas, e que cumpra os
seguintes requisitos:
(...).
b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun proxecto, a
realización dunha actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver,
debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se estableceran.
Tendo en conta as normas citadas, ao meu xuízo, é perfectamente posible que algún/s solicitante/s de subvención
realizase/n a actividade a fomentar con anterioridade á solicitude da mesma, incluso con anterioridade á publicación
das Bases reguladoras; o que avalaría o feito de que este/s non solicitara/n informe veterinario ou dun organismo
oficial, pois isto derivaría en que, ademais de perder o animal, tiveran que facer fronte a gastos de nula utilidade nese
momento.
Salvo mellor criterio, nestes supostos haberá que ter en conta a finalidade perseguida coa redacción da amentada
obriga prevista na Base 7.3), que non é outra que asegurar que os animais obxecto de subvención se manteñan na
explotación por un período mínimo de dous anos, salvo forza maior.
Ao meu xuízo, a recollida dun animal de raza, levada a cabo por unha empresa dedicada ao tratamento de
subprodutos cárnicos non destinados ao consumo humano, documentada a través dun recibo no que, aparte de
identificarse a explotación e o animal, se indica que este non é apto para o consumo humano, só pode derivar da
enfermidade imprevista daquel; suposto que estimo que ten cabida no concepto de forza maior, aínda que non se
xustifique cun informe veterinario nin dun organismo oficial.
INFORME
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Tendo en conta o ata aquí exposto, estimo correcta a proposta de resolución formulada pola Xunta Directiva da
entidade colaboradora (ACRUGA) o 28 de agosto de 2020, e correcta a documentación achegada polos beneficiarios
para a xustificación das subvencións, así como cumpridos os fins para os cales se concederon estas, polo que
INFORMO FAVORABLEMENTE para que, logo dos demais trámites regulamentarios, se acorde pola Xunta de Goberno:
1. Aprobar a proposta de resolución definitiva formulada pola Xunta Directiva da entidade colaboradora
(ACRUGA) o 28 de agosto de 2020, que consta no expediente.
2. Ditar resolución de concesión das subvencións, de conformidade coa proposta de resolución citada no
apartado anterior.
3. Autorizar á entidade colaboradora (ACRUGA) para o pago das subvencións aos beneficiarios que se
relacionan na certificación emitida por aquela o 16 de setembro de 2020, que tamén consta no expediente.”
Quinto.- Vista a documentación achegada, así como o dito informe da Área de Medio Rural e do Mar, e Mocidade, a
Intervención da Deputación Provincial de Lugo fiscalizou de conformidade o expediente, o 24 de novembro de 2020.
Por todo canto vai exposto, proponse que pola Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:
1. Aprobar a proposta de resolución definitiva formulada pola Xunta Directiva da entidade colaboradora
(ACRUGA) o 28 de agosto de 2020, que se axunta a esta proposta.
2. Ditar resolución de concesión das subvencións, de conformidade coa proposta de resolución citada no
apartado anterior.
3. Autorizar á entidade colaboradora (ACRUGA) para o pago das subvencións aos beneficiarios que se
relacionan na certificación emitida por aquela o 16 de setembro de 2020, que tamén se axunta a esta
proposta.

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta presentada e
anteriormente transcrita”.

O que se lles notifico en cumprimento do establecido no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa indicación de que a presente resolución
pon fin á vía administrativa, polo que contra a mesma cabe recurso de reposición ante o presidente da
Deputación Provincial de Lugo, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da recepción da presente
notificación, ou recurso contencioso – administrativo ante o Xulgado Contencioso – Administrativo de Lugo, no
prazo de dous meses e na forma prevista na lexislación reguladora da devandita Xurisdición, sen prexuízo de que
poida interpoñer calquera outro que consideren procedente.
E para que conste, fágolles chegar esta información para os efectos que resulten oportunos.
Lugo, data da sinatura dixital,

A SECRETARIA XERAL

María Esther Álvarez Martínez
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