
 

 

 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E O INSTITUTO GALEGO DA 
VIVENDA E SOLO (IGVS), E A FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN 
PARA A CREACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA DO CENTRO ESTATAL 
DE FORMACIÓN EN REHABILITACIÓN DA FUNDACIÓN LABORAL DA 
CONSTRUCIÓN. 

 
En Santiago de Compostela, a 9 de novembro de 2012 

 
R E U N I D O S 

 
Dunha parte, D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, Presidente do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo, en virtude da atribución que lle confiren os Decretos 
317/ 2009 do 4 de xuño polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e o decreto 81/2009, do 19 de abril de 
nomeamento dos titulares dos departamentos da Xunta. 

 
Doutra parte, Dª. Beatriz Mato Otero, Conselleira de Traballo e Benestar, en virtude 
da atribución que lle confiren os Decretos polos que se establece a estrutura 
orgánica da Consellería de Traballo e Benestar e o Decreto 81/2009, do 19 de abril, 
de nomeamento dos titulares dos departamentos da Xunta. 
 
Doutra parte, D. Hipólito Trinidad Losada, Presidente do Consello Territorial de 
Galicia da Fundación Laboral da Construción, nomeado na Comisión territorial 
celebrada o 2 de xuño de 2010 en virtude da atribución que lle sinala o art. 34 dos 
estatutos da Fundación.  
 
As partes, recoñécense no concepto no que respectivamente interveñen, 
capacidade para o outorgamento do presente convenio, e para o efecto, 

 
E X P O Ñ E N 

 
PRIMEIRO.- O IGVS ten entre as súas funcións, recollidas na Lei 3/1998, do 27 de 
abril, de creación do IGVS, art. 3, a realización da política de solo e da vivenda da 
Xunta de Galicia, actuando como elemento de regulación de mellora da calidade 
ambiental, en relación co art. 14.1.a) do Decreto 317/2009, do 4 de xuño, de 
estrutura orgánica do IGVS, o fomento da rehabilitación, recuperación e renovación 
de centros históricos, tecidos urbanos degradados e das áreas de rehabilitación. 
 
SEGUNDO.- A Consellería de Traballo e Benestar ten atribuídas as competencias 
en materia de formación para o emprego, cualificacións profesionais e 
intermediación no mercado de traballo, que as exerce a través da Dirección Xeral 
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de Formación e Colocación tal e como establece o art. 25.1 do Decreto 335/2009, 
de 11 de xuño polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de 
Traballo e Benestar. 
 
TERCEIRO.- A Fundación Laboral da Construción xunto co Consorcio de Santiago 
de Compostela veñen impulsando dende o ano 2007 o “Obradoiro de enlousados, 
obradoiro de emprego” que conta co financiamento da Consellería de Traballo e 
Benestar, destinado a formar a traballadores para levar a efecto labores de 
conservación e mantemento de pavimentos históricos. 
 
A Fundación Laboral da Construción, en función do resultado desa experiencia e da 
idoneidade da práctica en materia de rehabilitación e mantemento de edificacións e 
espazos públicos patrimoniais desenvolvida en Santiago de Compostela, adoptou o 
acordo de crear nesta cidade o seu centro de formación de referencia en materia de 
rehabilitación e para iso a Fundación comprou un soar especialmente apto para 
acoller o proxecto, e dispón de medios para asegurar o equipamento e 
funcionamento do centro. O Centro ubicarase na antiga fábrica de curtidos de 
Pontepedriña en Santiago de Compostela. 
 
CUARTO.- Con data 2 de marzo de 2011 asinouse un protocolo entre o Consorcio 
de Santiago de Compostela, a Fundación Laboral da Construción, o IGVS, a 
Consellería de Traballo e Benestar e o Ministerio de Fomento para a creación en 
Santiago de Compostela do Centro estatal de formación en rehabilitación da 
Fundación laboral da Construción.  
 
Neste protocolo as partes apoiaban a construción do Centro Estatal de Formación 
en Rehabilitación da Fundación laboral da construción. 
 
A construción do centro realizarase nesa fábrica de curtidos que a Fundación 
adquiriu con data 18 de xullo de 2011 según consta na escritura outorgada ante o 
notario Héctor R. Pardo García. 
 
O custe total previsto será de 8.000.000,00 € dos que 2.832.000,00 corresponden á 
adquisición dos terreos e das edificacións, 4.600.000,00 para as obras de 
rehabilitación segundo o proxecto do arquitecto Víctor López Cotelo, e o resto 
568.000,00 € corresponderá a equipamento e dotación do Centro. Respecto da 
financiamento das obras realizarase co seguinte desglose: 

� 2.000.000,00 para a rehabilitación das edificacións existentes, 
financiado polo Consorcio de Santiago de Compostela. 

� 2.300.000,00 para a obra nova, financiados 1.500.000,00 pola 
Fundación e 800.000,00 pola Xunta de Galicia. 

� 300.000,00 para adecuación do contorno e proxectos, financiado polo 
Ministerio de Fomento. 

 
O importe total da actuación que lle corresponde financiar á Xunta de Galicia 
segundo as porcentaxes que se reflicten no protocolo será do 10% e ascende á 
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cantidade de 800.000,00 € do que o IGVS e a Consellería de Traballo e Benestar 
aportan as seguintes cantidades: 
 

 IGVS      430.000,00 € (5,375%) 
 Consellería de Traballo e Benestar 370.000,00 € (4,625%) 
 

Todo isto motiva o carácter singular desta subvención e as razóns que acreditan o 
interese público, social e económico así como as que xustifican a dificultade da súa 
convocatoria pública, que esixe o art. 26.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de 
subvencións de Galicia. 
 
Ao abeiro do exposto e co obxectivo de coordinar as actuacións de ambos 
Organismos nos obxectivos previstos, as partes asinantes acordan formalizar o 
presente convenio de colaboración con suxeición ás seguintes, 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMEIRA.- O presente convenio ten como obxectivo establecer a colaboración da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo e a Consellería de Traballo e Benestar e a Fundación 
Laboral da Construción para contribuír na porcentaxe de participación estimada no 
protocolo asinado o 2 de marzo de 2011. 
 
As obras de rehabilitación realizaranse de forma que se conserve a tipoloxía da 
zona respecto da fábrica de curtidos e adaptar o conxunto aos novos usos como 
centro de formación en rehabilitación que se lle pretenden dar. A rehabilitación 
conservará todos os materiais orixinais que resulten aproveitables, utilizando outros 
o máis similares posibles cando os existentes fosen insuficientes. 
 
Se a edificación non fose rehabilitada para o uso previsto como centro de formación 
no prazo de dous anos desde o remate das obras a Fundación terá que reintegrar o 
importe total da subvención, de acordo co procedemento establecido na Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
SEGUNDA.- O importe total da actuación que lle corresponde financiar á Xunta de 
Galicia ascende á cantidade de 800.000,00 € do que o IGVS e a Consellería de 
Traballo e Benestar achegan as seguintes cantidades: 
  

 IGVS      430.000,00 € 
 Consellería de Traballo e Benestar 370.000,00 € 
 

Esta achega realizarase con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias e 
distribuídas nas seguintes anualidades: 
 
IGVS 
 2012 2013 2014 Total 
07.83.451A.781.1 2.000,00  214.000,00 214.000,00 430.000,00 
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Consellería de Traballo e Benestar 
 2012 2013 2014 Total 
12.05.323A.781.0 2.000,00 184.000,00 184.000,00 370.000,00 
 
Se a adxudicación das obras contivera unha baixa con respecto ao orzamento 
xeral, a achega do IGVS e da Consellería sufrirán igualmente a baixada na parte 
proporcional que lle corresponde achegar. Por outra banda, se a adxudicación dese 
lugar a unha alza no orzamento xeral, en ningún caso daría lugar a un aumento nas 
achegas do IGVS e da Consellería. 
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illada ou en 
concorrencia con outras subvencións, supere o custo da actividade subvencionada 
(art. 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia). A Fundación 
cumpre cos requisitos fixados no art.10 da Lei 9/2007 para obter a condición de 
beneficiario. 
 
TERCEIRA.- Para o cumprimento do establecido no art. 29.4 da Lei 9/2007 e en 
atención á subvención concedida e en virtude do presente convenio, o inmoble 
quedará vinculado directamente nun prazo de 20 anos, dende o inicio da actividade, 
ao cumprimento dos fins como centro de formación en rehabilitación.  
 
CUARTA.- A achega do IGVS e da  Consellería de Traballo e Benestar farase 
efectiva do seguinte xeito:  
 
O importe da anualidade do 2012 (2.000,00 € polo IGVS e  2.000,00 € pola 
Consellería de Traballo e Benestar) farase efectiva, en función das certificacións de 
obra expedidas e debidamente conformadas polo director-facultativo da mesma e 
os xustificantes de ter feito o seu pagamento. 
 
O importe da anualidade do 2013 e 2014 (214.000,00 € e 214.000,00 € polo IGVS e 
184.000,00 e 184.000,00 pola Consellería de Traballo e Benestar ) farase efectiva, 
en función das certificacións de obra expedidas e debidamente conformadas polo 
director-facultativo da mesma e os xustificantes de ter feito o seu pagamento así 
como a certificación final da obra.  
 
A Fundación deberá cumprir na xustificación da subvención co establecido no art. 
28.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
O prazo para presentar a xustificación da subvención para cada unha das 
anualidades rematará o 20 de decembro de cada exercicio. 
O pago da subvención, polo IGVS e a Consellería de Traballo e Benestar, 
realizarase no prazo máximo de 6 meses a contar dende a presentación das 
certificacións. 

 
QUINTA.- A Fundación asume o compromiso de levar a cabo todas as actuacións 
relativas á contratación das obras proxectadas, así como as relativas á obtención 
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dos permisos e autorizacións que sexan necesarios. A Fundación comprométese a 
facer as obras de acordo coa normativa e materiais establecidos na mesma. 
 
Respecto da contratación das obras deberase efectuar de acordo co establecido no 
art. 29.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño. Advertíndolle ao contratista adxudicatario da 
obriga de prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida 
no exercicio das funcións de control de cumprimento deste convenio para dar 
cumprimento ao establecido no artigo 45 Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 
 
O IGVS poderá designar técnicos para que realicen unha supervisión das obras e 
conforme ao art. 30.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia fará a 
comprobación material do investimento. 
  
SEXTA.- O presente convenio estenderá a súa vixencia ata o 30 de decembro de 
2014, sen prexuízo da vinculación directa con carácter permanente do inmoble ás 
finalidades previstas no presente convenio. O convenio poderá prorrogarse no 
suposto de que as obras non puidesen ser finalizadas no prazo establecido por 
causa debidamente xustificada. 
 
SÉPTIMA.- Para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio 
constituirase unha comisión integrada por un representante de cada unha das 
institucións asinantes, nomeados polo Director Xeral do IGVS e pola Dirección Xeral 
de Formación e Colocación e polo Presidente da Fundación. Non obstante as 
decisións últimas relativas á subvención (concesión, condicións e efectos) 
corresponden exclusivamente ao IGVS e á Conselleira de Traballo e Benestar como 
órganos competentes para a concesión da subvención (art. 7 da Lei 9/2007). 

 
OITAVA.- Son cláusulas de resolución do presente convenio: 

− O seu incumprimento total ou parcial. 
− O transcurso do tempo estipulado sen que se cumpran os obxectivos 

previstos, agás causa debidamente xustificada. 
− O mutuo acordo. 

 

NOVENA.- Ao presente convenio non lle será de aplicación a lexislación de 
Contratos do sector público, conforme ao disposto no artigo 4.1.d) do Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, de 14 novembro polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
contratos do sector público, e apartado 2 da mesma, da aplicación supletoria dos 
principios da Lei para resolver as dúbidas ou lagoas que se puideran presentar.  
O réxime da subvención concedida ao beneficiario será o establecido nas seguintes 
normas: Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e o seu 
Regulamento aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo, nos seus preceptos 
declarados básicos; e a Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e o 
seu Regulamento aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 
 
O beneficiario da subvención terá as obrigas do beneficiario previstas na normativa 
e en particular nas seguintes disposicións: artigo 11.d) da Lei 9/2007 de 
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subvencións de Galicia tendo como obriga comunicar ao IGVS a obtención doutras 
subvencións ou axudas que financien as actividades subvencionadas. 

 
O beneficiario está obrigado a facilitar toda a información que lles sexa requirida 
pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Cuentas e o 
Consello de Contas,  no exercicio das funcións de fiscalización e control do destino 
das axudas. 
 
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, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, 
poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión. 
 
A concesión desta axuda leva implícita a autorización para incluír ao beneficiario no 
rexistro de axudas e subvencións creado polo Decreto 132/2006. Sobre as causas 
de reintegro das cantidades percibidas estarase ao disposto no art.33 e seguintes 
da Lei 9/2007. Dada a natureza xurídico pública do presente documento as 
controversias que puidesen xurdir na aplicación do convenio serán resoltas pola 
xurisdición contencioso administrativa. 
 
En proba de conformidade, asínase o presente Convenio, en cuadriplicado 
exemplar, no lugar e data antes citados. 
 

 
POLO IGVS POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO E 

BENESTAR 
 
 
 
 
 
 

 

Agustín Hernández Fernández de Rojas Beatriz Mato Otero 
 
 
 

 

POLA FUNDACIÓN LABORAL  
 
 
 
 
 
 

 

Hipólito Trinidad Losada  
 


