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“Anexo VI  
 
“Provedores vinculados” 

 
Sendo de aplicación diversos textos legais sobre a prohibición de provedores 
vinculados, achegamos os seguintes textos con carácter informativo, sen que substitúan 
aos textos oficiais de aplicación. 
 
• A Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG de 25 de xuño de 
2005), no seu artigo 27º dedicado á subcontratación das actividades subvencionadas 
polos beneficiarios, dispón no apartado 7 o seguinte: 
“7. En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das 
actividades subvencionadas con: 
a) Persoas ou entidades incursas nalgunha das prohibicións do artigo 10 desta lei. 
b) Persoas ou entidades que percibisen outras subvencións para a realización da 
actividade obxecto de contratación. 
c) Intermediarios ou asesores nos que os pagamentos se definan como unha porcentaxe 
de custo total da operación, agás que o dito pagamento estea xustificado con referencia 
ao valor de mercado do traballo realizado ou dos servizos prestados. 
d) Persoas ou entidades vinculadas co beneficiario, salvo que concorran as seguintes 
circunstancias: 
1.ª) Que a contratación se realice de acordo coas condicións normais de mercado. 
2.ª) Que se obteña a previa autorización do órgano concedinte nos termos que se fixen 
nas bases reguladoras. 
e) Persoas ou entidades solicitantes de axuda ou subvención na mesma convocatoria e 
programa que non obtivesen subvención por non reunir os requisitos ou non alcanzar a 
valoración suficiente.” 
 
• O Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 20, 29.01.2009), que no seu 
artigo 43 dedicado á subcontratación das actividades subvencionadas, dispón: 
“2. Para os efectos do disposto no artigo 27.7º d) da Lei de subvencións de Galicia, 
considerarase que existe vinculación con aquelas persoas físicas ou xurídicas ou 
agrupacións sen personalidade en que concorra algunha das seguintes circunstancias: 
a) Persoas físicas unidas por relación conxugal ou persoas ligadas con análoga relación 
de afectividade, parentesco de consanguinidade ata o cuarto grao ou de afinidade ata o 
segundo. 
b) As persoas físicas e xurídicas que teñan unha relación laboral retribuída mediante 
pagamentos periódicos. 
c) Ser membros asociados do beneficiario a que se refire o punto 2 e membros ou 
partícipes das entidades sen personalidade xurídica a que se refire o punto 3º do artigo 8 
da Lei de subvencións de Galicia. 
d) Unha sociedade e os seus socios maioritarios ou os seus conselleiros ou 
administradores, así como os cónxuxes ou persoas ligadas con análoga relación de 
afectividade e familiares ata o cuarto grao de consanguinidade ou de afinidade ata o 
segundo. 
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e) As sociedades que, de acordo co artigo 4 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, reguladora 
do mercado de valores, reúnan as circunstancias requiridas para formar parte do mesmo 
grupo. 
f) As persoas xurídicas ou agrupacións sen personalidade e os seus representantes 
legais, patróns ou quen exerza a súa administración, así como os cónxuxes ou persoas 
ligadas con análoga relación de afectividade e familiares ata o cuarto grao de 
consanguinidade ou de afinidade ata o segundo. 
g) As persoas xurídicas ou agrupacións sen personalidade e as persoas físicas, xurídicas 
ou agrupacións sen personalidade que conforme as normas legais, estatutarias ou os 
acordos contractuais teñan dereito a participar en máis dun cincuenta por cento no 
beneficio das primeiras.” 
 
• No caso de sociedades, o citado artigo 4 da Lei 24/1988, de 28 de xullo, 
reguladora do Mercado de Valores, dispón: “Aos efectos desta Lei, estarase á definición 
de grupo de sociedades establecida no artigo 42 do Código de Comercio”, e a redacción 
deste citado artigo 42 reflicte o seguinte: 
“Existe un grupo cando unha sociedade ostente ou poida ostentar, directa ou 
indirectamente, o control doutra u doutras. En particular, presumirase que existe control 
cando unha sociedade, que se cualificará como dominante, se encontre en relación con 
outra sociedade, que se cualificará como dependente, nalgunha das seguintes situacións: 
- Posúa a maioría dos dereitos de voto. 
- Teña a facultade de nomear ou destituír á maioría dos membros do órgano de 
administración. 
- Poida dispor, en virtude de acordos celebrados con terceiros, da maioría dos dereitos 
de voto. 
- Teña designado cos seus votos á maioría dos membros do órgano de administración.” 
 
 
“Criterios de accesibilidade”: 
 
De conformidade co disposto no artigo 4º da Lei 56/2007, de 28 de decembro, de 
medidas de impulso da sociedade da información, as Administracións Públicas esixirán 
que as páxinas de Internet cuxo deseño ou mantemento financien total ou parcialmente 
apliquen, como mínimo, os criterios de accesibilidade ao contido xeralmente 
recoñecidos. 
 
Aos efectos desta convocatoria de axudas identifícanse como criterios xeralmente 
recoñecidos as Directrices de Accesibilidade definidas polo grupo de traballo 
permanente Web Accessibility Initiative (WAI), do Consorcio para a World Wide Web 
(W3C), no seu nivel AA. 
 
 
“Información accesible”:  
 
O órgano xestor deste procedemento administrativo, facilítalle aos cidadáns o exercicio 
dos seus dereitos de non presentar documentación que obre na Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación Tecnolóxica ou poida ser obtida polo órgano xestor 



 

Borrador suxeito a cambios 
 

mediante consulta con outras administracións públicas, segundo se recolle nos artigos 
5.2.2 e 5.2.5 das bases reguladoras e coas particularidades que se identifican de seguido. 
 
Para exercer o dereito a non presentar algúns destes documentos debe ser declarada polo 
solicitante como  “información accesible”, identificando nos formularios normalizados 
este feito e aportando neles os datos correctos que lle permitan ao órgano xestor acceder 
a dita información. Os documentos que pode identificarse como accesibles son os 
seguintes: 
- NIF 
- Documento acreditativo do poder de representación.  
- Certificados de inexistencia de débedas coa AEAT, a TXSS e a Facenda da 
Comunidade Autónoma. 
 
a) Caso xeral, para todos os documentos: 
Poderá considerarse “información accesible” cando o solicitante declare que dita 
documentación está en poder da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, sempre que se manteña vixente, e se identifique nos formularios 
normalizados de solicitude o ano de presentación e o código de procedemento 
administrativo para o que foi presentada, e non pasasen máis de 5 anos desde dita 
presentación. Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 35.f) da Lei 
30/1992 e no artigo 20.3 da Lei 9/2007. 
 
Tamén poderá facerse uso da información dispoñible no Rexistro Xeral de Contratistas 
da Comunidade Autónoma de Galicia, dependente da Consellería de Facenda, no caso 
das empresas inscritas en dito rexistro. 
 
b) Casos particulares co NIF, DNI e NIE: 
Poderá considerarse “información accesible” cando o solicitante autorice nos 
formularios normalizados de solicitude que o órgano xestor poida obter da Axencia 
Estatal da Administración Tributaria os datos identificativos necesarios (identificador 
do NIF-NIE-DNI, apelidos e nome ou razón social, e domicilio fiscal), en lugar de 
aportar ditos documentos, comprobando que os datos declarados polo solicitante son 
exactos. Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 6.2.b e no artigo 9 
da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos. 
 
No caso específico do DNI e o NIE, o solicitante tamén poderá prestar o consentimento 
para que o órgano xestor acceda ao sistema de verificación de datos de identidade 
(SVDI) do Ministerio de Administracións Públicas, de conformidade co Decreto 
255/2008, de 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación 
dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos 
(DOG 221, 13.11.2008). 
 
c) Caso particular de poderes de representación inscritos nun rexistro mercantil: 
Poderá considerarse “información accesible” cando o solicitante identifique nos 
formularios normalizados que o documento xa está inscrito nun Rexistro Mercantil, en 
lugar de aportar dito documento, accedendo o órgano instrutor á citada información 
mercantil, sen custe algún para o solicitante, e comprobando que os datos declarados 
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polo solicitante son exactos e que están en vigor. Será condición necesaria neste caso 
que os representantes teñan plenos poderes de administración da entidade mercantil 
tales como a administración única, administración solidaria ou mancomunada, ou 
mesmo o cargo de conselleiro delegado. Nos formularios de solicitude deberá escollerse 
entre os indicados o tipo de apoderamento, rexistro mercantil provincial da inscrición e 
o número da inscrición (1ª no caso da escritura de constitución, 2ª, 3ª, etc). 
 
Para outros apoderados de entidades mercantís distintos dos anteriores, aínda que 
dispoñan de poderes xerais ou especiais inscritos nun rexistro mercantil, non poderá 
acreditarse a súa representación por esta vía dadas as características técnicas da consulta 
ao rexistro mercantil, tendo que achegar a documentación segundo o indicado no artigo 
5.2.2 das bases. 
 
Advírtese que con este procedemento as empresas non teñen que aportar á Xunta de 
Galicia múltiples escrituras que recollen distintos feitos rexistrais ao longo da vida da 
sociedade, tales como constitución, modificación de obxecto social, cambio de nome ou 
denominación social, renovación de  cargos, etc, xa que a información facilitada polo 
rexistro mercantil está actualizada incluíndo todos os datos vixentes. 
 
Advírtese que o acceso público á información do rexistro mercantil non está suxeita a 
autorización polo interesado, mais a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica só accederá a dita información cando o interesado expresamente 
identifique que non presenta determinada documentación por xa estar inscrita nun 
Rexistro Mercantil, sen menoscabo da posibilidade que ten o órgano xestor para 
comprobar outras circunstancias que poidan concorrer no expediente como a existencia 
de declaración concursal, ou outras circunstancias inscritibles que imposibiliten a 
concesión dunha axuda pública.  
 
Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 6.2.b e no artigo 9 da Lei 
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. 
 
d) Caso particular de certificados de inexistencia de débedas: 
Esta documentación ten nun principio a consideración de “información accesible”, xa 
que a presentación da solicitude da axuda implica a autorización ao órgano xestor para 
solicitar as certificacións que deba emitir a Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda.  
 
Non obstante, o solicitante pode denegar expresamente esta autorización ao órgano 
xestor para que solicite de oficio ditos certificados, facéndoo constar nos formularios 
normalizados de solicitude, tendo entón o solicitante a obriga de obter e presentar a 
documentación correspondente.  
 
Este dereito pode exercerse de acordo co disposto no artigo 20.3 da Lei 9/2007. 
 
Para todos os casos en que se identifique “información accesible”, no suposto de erros 
nos datos aportados polo propio solicitante, imposibilidade material de obter a 
documentación, ou se a información non fose válida, ou con erros ou inexistente, o 
órgano competente poderá requirir ao solicitante a súa presentación ou, no seu defecto, 
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a acreditación por outros medios, con anterioridade á formulación da proposta de 
resolución. 
 
“Canais personalizados”: 
 
Adicionalmente aos medios de información xeral para todos os interesados, e con 
independencia dos medios preceptivos de notificación administrativa, a Secretaría Xeral 
de Modernización e Innovación Tecnolóxica poderá pór a disposición dos solicitantes, a 
partir de que xa teñan presentada a súa solicitude, os seguintes canais personalizados de 
actualización da información: 
 
- Envío de correos electrónicos informativos ao enderezo electrónico que para tal fin, e 
de xeito voluntario, identifique a empresa na súa solicitude. 
 
- Envío de mensaxes curtos de texto (SMS) informativos ao teléfono móbil que para tal 
fin, e de xeito voluntario, identifique a empresa na súa solicitude. 
 
- O Taboleiro Electrónico da convocatoria. Este Taboleiro Electrónico é o canal que 
permite o acceso restrinxido a través de internet á documentación individual xerada para 
cada solicitude. Para acceder ao contido do Taboleiro Electrónico cada empresa deberá 
empregar un contrasinal que se xera automaticamente con cada solicitude ao cubrir os 
formularios, e que ven identificada nos formularios de solicitude coa lenda: “Código 
Electrónico”. O Taboleiro Electrónico estará dispoñible na mesma páxina de internet á 
que se accede aos formularios normalizados da solicitude, agás que por publicación no 
DOG se remita a outro acceso a través de internet. 
 
- Servizo de actualización de novidades RSS dispoñible sobre os contidos publicados no 
Taboleiro Electrónico. O servizo RSS permite aos interesados obter aviso de xeito 
automático da actualización de contidos nunha web determinada (neste caso o Taboleiro 
Electrónico da convocatoria), sen necesidade de ter que acceder a dita web a diario para 
verificar se esta foi actualizada. 
 
- Blog de tramitación da convocatoria na mesma páxina de internet, que permita tratar 
asuntos que susciten interese ou repetidas consultas, de xeito que cumpra informar a 
múltiples interesados. Os Blogs permiten ordenar a información por asuntos e engadir 
comentarios que poden ser lidos por todos os interesados.  
 
- Calquera outro canal que, cos medios técnicos dispoñibles durante a vixencia da 
convocatoria, poida implantar a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica en beneficio dos interesados. 
 
“Obrigas de publicidade” 
 
En cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e das medidas 
de información e publicidade reguladas na sección 1 do capítulo II do Regulamento 
(CE) 1828/2006 da Comisión , de 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de 
desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello (DOUE 27/12/2006 
L371), coas modificacións introducidas polo Regulamento (CE) 846/2009 da Comisión 
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do 1 de setembro de 2009, (DOUE 23/9/2009, L250), as entidades beneficiarias de 
axudas deberán facer constar, na súa publicidade ou na información que xeren en 
relación ao proxecto subvencionado, o cofinanciamento dos seus activos con fondos 
europeos FEDER, así como pola Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación Tecnolóxica. Para isto empregarán a lenda “Proxecto 
cofinanciado”, acompañado do correspondente escudo normalizado da Xunta de Galicia 
e o emblema normalizado da Unión Europea coa lenda “Unión Europea. Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional”.  
 
A Consellería de Facenda dispón na súa web unha guía de publicidade que poderá ser 
usada polos beneficiarios (http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/area-de-
planificacion-e-fondos), se ben, a secretaría xeral facilitará información sobre estas 
obrigas e o xeito de cumprilas a todos os beneficiarios, debendo ter en conta que: 
- Cando a subvención concedida supere os 100.000 € o beneficiario deberá colocar unha 
placa explicativa permanente ou un adhesivo explicativo. De acordo co disposto nos 
artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión, de 8 de decembro de 
2006, e o disposto  no artigo 1.1.a) do Regulamento (CE) Nº 846/2009 da Comisión, de 
1 de setembro de 2009, na devandita placa debe figurar a seguinte información: 

a) Tipo e nome da operación 
b) Emblema da Unión Europea,  
c) A referencia ao Fondo en cuestión: «Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional», 
- Cando o proxecto se materialice expresamente nun sitio de Internet deberán realizarse 
en lugar visible as citadas referencias na páxina de inicio da mesma, así mesmo 
establecerase un enlace cara a páxina web da Comisión Europea relativa ao fondo. 
- Cando se materialice nunha aplicación informática deberán facerse as citadas 
referencias na zona de inicio ou menú principal da aplicación informática, así como no 
apartado de información da aplicación (axuda, “acerca de” ou similares). 
- Cando o proxecto dera lugar a documentación (manuais, caderniños, folletos, notas 
informativas, CD-Rom, etc.) deberá constar na contraportada de ditas publicacións as 
citadas referencias. 
- O beneficiario deberá situar na súa páxina web principal un apartado expreso que 
identificará como “Fondos públicos”, no que recollerá, durante un mínimo de 2 anos 
desde a data de concesión, a información de publicidade consistente en data da 
resolución de concesión, data de publicación no DOG, norma reguladora, órgano 
concedente, crédito orzamentario, contía e finalidade da subvención, coa indicación 
adicional do cofinanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. 
Adicionalmente deberá incluír xunto coa documentación anterior un documento que 
recolla unha memoria explicativa do proxecto financiado, tendo que ser dito documento 
un arquivo PDF posto a disposición do público mediante unha das múltiples licencias 
Creative Commons, que se poden consultar na web 
http://es.creativecommons.org/licencia/. A resolución de concesión eximirá desta obriga 
cando concorran no expediente as circunstancias previstas de salvagarda do honor e á 
intimidade das persoas físicas segundo o previsto no artigo 15.2.d) da Lei 9/2007. 
 
Así mesmo o beneficiario ten a obriga de demostración dos resultados a outros 
interesados. Esta obriga materializarase coa organización e participación do beneficiario 
ata en 3 sesións de demostración e difusión das actuacións subvencionadas nos 2 anos 
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seguintes a concesión da axuda, a facer a requirimento da Xunta de Galicia e onde esta 
poderá convidar aos interesados que considere oportuno. Preferentemente realizaranse 
nun centro demostrador de carácter público ou de ser necesario no centro de traballo do 
solicitante onde se desenvolveron os traballos. 
 


