
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA TURISMO DE GALICIA E O CONCELLO 

DE PALAS DE REI PARA ACTUACIÓNS URXENTES DE REPARACIÓN NO CAMIÑO FRANCÉS 

POLAS CHOIVAS ACONTECIDAS NOS ÚLTIMOS MESES

O Camiño de Santiago é a ruta de peregrinación máis importante do Vello Continente, 

encontro de culturas e orixe da unidade de Europa.

O Camiño Francés foi declarado o Primeiro Itinerario Cultural Europeo, Ben de interese 

cultural e Patrimonio da Humanidade e por tanto, non só o Camiño máis importante 

dos que levan a Santiago senón tamén o máis transitado e o que necesita un valor máis 

alto de protección así como unha atención aos peregrinos continuada sobre todo na 

época estival.

É obxecto do presente convenio definir os termos de colaboración entre a Axencia 

Turismo de Galicia e o Concello de Palas de Rei, para a realización das actuacións 

urxentes de reparación dos danos no Camiño Francés, ao seu paso polo citado concello,

ocasionados polas choivas dos últimos meses.

O orzamento estimado para as actuacións obxecto do presente convenio ascende a 

11.318,74 Euros.

A Axencia Turimos de Galicia achegará a contía de 11.318,00 Euros, con cargo 

aplicación orzamentaria 04.A2.761A.760.0 dos orzamentos  da Axencia para o ano 

2018, proxecto 2016 00002. Esta contía constitúe o importe máximo da subvención, 

quedando por conta do concello a posible diferencia de financiamento necesario para a 

execución do obxecto do presente convenio.

A Axencia de Turismo de Galicia procederá ao pagamento da subvención a favor do 

Concello, unha vez que esta entidade presente a xustificación das actuacións realizadas 

e se comprobé a  axeitada xustificación así como a realización da actividade e o 

cumprimento da finalidade da subvención.

De acordó co previsto no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, consideraranse 

subvencionables os gastos que, sen admitir dúbida, respondan á naturaleza da 

actividade subvencionada de acordó coa previsións de oramento recollida na cláusula 

segunda e que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2018. En ningún caso o custe de 

adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

De conformidad eco artigo 29.7 da Lei de subvencións de Galicia, os gastos financieiros, 

os gastos de asesoría xurídica ou financieira, os gasto notariais e rexistrais e os gastos 

periciais para a realización do proxecto subvencionado e os de administración 

específicos son subvencionables se están directamente relacionados coa actividade 

subvencionada e son indispensables para a adecuada preparación ou execución da 

mesma.

O Concello, como entidade beneficiaria da subvención, asume as seguintes obrigas:

- A realización das actuacións establecidas na cláusula primeira.



- Incluir en toda a documentación ou soportes empregados na realización das 

actuacións subvencionadas, a colaboración da Xunta de Galicia- Turismo de 

Galicia, así coma a marca “Galicia”, regulada por Decreto 121/2011, do 16 de 

xuño, polo que se aproba a marca turística de Galicia e se regula a súa 

utilización.

- Achegar a información que lle sexa requerida pola Intervención Xeral da 

Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas no 

exercicio das súas función de control do destino do investimento.

- Comunicar á Axencia Turismo de Galicia a obtención doutras subvencións, 

axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada 

procedentes de calquera administración ou entes público ou privados nacionais 

ou internacionais. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 

coñeza e en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dos 

fondos recibidos.

- Acreditar ante a Axencia de Turimo de Galicia o cumprimento do deber de 

remisión ao Consello de Contas Xerais de cada exercicio, conforme o indicado no

artigo 4 do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan 

especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

- Presentar, antes da sinatura deste convenio, unha declaración responsable de 

atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 

Seguridade Social e de non ter pendente de pago algunha outra débeda coa 

Administración pública da Comunidade Autónoma, de conformidad eco disposto

no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o artigo 

11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da 

Lei de subvencións de Galicia.

- Subministrar á Axencia Turismo de Galicia, en virtude do disposto no artigo 4 da 

Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo gobernó, previo 

requerimento, toda a información necesaria para o cumprimento pola Axencia 

Turismo de Galicia, das obrigas previstas no título I da citada Lei.

- As demais obrigas previstas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

A Axencia Turismo de Galicia comprométese a colaborar no financiamento do custe das 

actuacións previstas a través do outorgamento dunha subvención polo importe 

establecido na cláusula segunda.


