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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL 
E O CONCELLO DE LUGO PARA A FINANCIACIÓN E CONTRATACIÓN CONXUNTA DO 
SERVIZO: REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE OCUPACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO E 
PROPOSTA DE TARIFAS PARA A IMPOSICIÓN  E  REGULACIÓN DA TAXA CORRESPONDENTE  
DAS INSTALACIÓNS DE TRANPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA E GAS. 

 

INTERVEÑEN 

Dunha parte, o  Ilmo. Sr. don José Tome Roca, Presidente da Excma. Deputación Provincial de 
Lugo, con C.I.F. P-2700000-I e sede social en Lugo, rúa San Marcos 8, actuando en nome e 
representación da citada entidade, segundo dispón o artigo 34 b) da Lei 7/85, reguladora das 
bases de réxime local (LRBRL). 

Da outra dona Lara Méndez López, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Lugo, con C.I.F. P-
2702800-J e sede social en Lugo, Praza Maior s/n, en virtude das facultades representativas 
que ten atribuídas polo artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de 
réxime local (LRBRL). 

Ante dona María Esther Álvarez Martínez, Secretaria Xeral da Deputación Provincial de Lugo en 
exercicio das funcións que lle son propias de acordo coa normativa de aplicación. 

Ambas partes recoñécense plena capacidade e lexitimación bastante para a formalización do 
presente protocolo e aos efectos,  

 

MANIFESTAN 

Primeiro.- Coa finalidade de reforzar os recursos tributarios propios dos municipios, cuestión 
intimamente ligada a autonomía municipal, o Concello de Lugo adheriuse formal e 
expresamente á iniciativa da Deputación para a implantación da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas instalación de 
transporte de enerxía eléctrica e gas. 

A implantación da taxa esixe a realización dun inventario de ocupacións privativas e 
aproveitamentos especiais en canda municipio, así como a elaboración dos correspondentes 
estudios técnicos e económicos, para os que, nin os Concellos nin a Deputación teñen medios 
persoais e técnicos axeitados, dada a súa especificidade e necesaria especialización, de aí que 
sexa preciso acudir a súa contratación externa. A súa vez os Concellos están interesados en 
que a Deputación asuma a contratación conxunta dos citados servizos coa finalidade de 
aproveitar as economías de escala asociadas a mesma e, ao mesmo tempo, unificar os 
criterios de medición dos usos privativos e dos aproveitamentos especiais así como os de 
elaboración dos informes técnicos e económicos. 

Para a determinación do valor estimado da contratación conxunta destes servizos 
realizáronse por Técnicos da Área os correspondentes estudios preliminares de cada 
municipio adherido, co base nos datos catastrais aportados polos Concellos a Xerencia do 
Catastro, a Enquisa Provincial de Infraestruturas e o Servizo de Montes da Xunta de Galicia. 
Valor estimado que é suma dos valores estimados para cada municipio. 

Segundo.- Co presente convenio instruméntase a cooperación entre a Deputación provincial 
e cada un dos concellos asinantes, con fundamento no interese común que ámbalas dúas 
institucións comparten é que ten como finalidade o exercicio de competencias propias. Así, 
por un lado, facilítase aos Municipios o exercicio da potestade tributaria de que veñen 
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investidos aumentado os seus recursos tributarios; e, doutro lado, a Deputación actualiza a 
súa misión institucional básica, cal é a cooperación económico e asistencia técnica aos 
concellos no desenvolvemento das súas competencias propias. 

Terceiro.- A ordenanza fiscal cuxa aprobación se pretende vén referida a taxa municipal a 
impoñer con fundamento no artigo 24.1.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
texto refundido da Lei de facendas locais, polas utilización privativas ou os aproveitamentos 
especiais do dominio público, nas que non concorran as circunstancias de ser empresas 
subministradoras de servizos de interese xeral que afecten á xeneralidade ou a unha parte 
importante da veciñanza e que ocupen, solo, subsolo ou voo das vías públicas, é dicir, a taxa 
previda polo artigo 24.1 c)  do citado texto refundido. 

Coa aprobación da ordenanza fiscal de referencia o concello exerce a súa potestade 
tributaria, nos termos do artigo 4 da Lei 7/9185, do 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, en réxime de competencia propia xa que as taxas un dos recursos tributarios 
dos municipios segundo o artigo 2.1.b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
texto refundido da Lei de facendas locais e, xa que logo corresponde a cada municipio decidir 
sobre a súa exacción nos termos dos artigos 20 e seguintes texto refundido antes 
referenciado. 

Cuarto.-  Son competencias propias da Deputación, de conformidade con canto se establece 
polo artigo 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, ademais  
das que lle atribúan neste concepto as leis do Estado e das Comunidades Autónomas nos 
diferentes sectores da acción pública e, en todo caso:  “A asistencia e cooperación xurídica, 
económica e técnica aos municipios, especialmente aos de menor capacidade económica e de 
xestión...” – artigo 36.1.b da mesma -. 

 Así mesmo, o artigo 30 o Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala 
no seu artigo 30.1) que: “ A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, 
preferentemente dos obrigatorios, aplicando a tal fin: 

a) medios económicos propios da mesma que se asignen”. 

Sinalando o parágrafo 2º) do citado artigo que “A cooperación poderá ser total ou parcial, 
segundo aconsellen as circunstancias económicas dos Municipios interesados”. 

 (...) 

A subscrición de convenios administrativos configúrase como unha das formas de 
cooperación polo artigo 30.6. 

Neste mesmo senso se pronuncia a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de 
Galicia, nomeadamente nos seus artigos 109 a 116 respectivamente. 

Quinto.- Os convenios constitúen o instrumento de cooperación preferente, fronte a 
personificación de estruturas intermedias, segundo se establece polo artigo 57 da Lei 7/1985 
e a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas no seu artigo 86 establece que “as Administracións Públicas 
poderán celebrar acordos, pactos, convenios ou contratos con persoas tanto de dereito 
público como privado, sempre que non sexan contrarios ao ordenamento xurídico ...”. 

Sexto.-  A  Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, establece a 
regulación completa do réxime xurídico dos convenios coa natureza de lexislación básica. Así, 
o seu artigo 47 sinala, que “son convenios os acordos con efectos xurídicos adoptados polas 
Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados 
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ou dependentes ou as Universidades públicas ente si ou con suxeitos de dereito privado para 
un fin común. 

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a 
súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector 
público. 

(...) 

Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que 
subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito 
público vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún 
dos seguintes tipos: 

a) Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións públicas, ou 
ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público vinculadas 
ou dependentes de distintas administracións públicas... (...).” 

Sétimo.-  Polo que fai referencia aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 
48 da Lei 40/2105, establece: 

“Artigo 48. Requisitos de validez e eficacia dos convenios 

1.-As Administracións Públicas, os seus organismos públicos e entidades de dereito público 
vinculados ou dependentes e as Universidades públicas, no ámbito das súas respectivas 
competencias, poderán subscribir convenios con suxeitos de dereito público e privado, sen 
que iso poida supoñer cesión da titularidade da competencia. 

(...) 

3. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a 
utilización conxunta de medios e servizos públicos, contribuír á realización de actividades de 
utilidade pública e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade 
financeira. 

4. A xestión, xustificación e resto de actuacións relacionadas cos gastos derivados dos 
convenios que inclúan compromisos financeiros para a Administración Pública ou calquera 
dos seus organismos públicos ou entidades de dereito público vinculados ou dependentes que 
o subscriban, así como cos fondos comprometidos en virtude de devanditos convenios, 
axustaranse ao disposto na lexislación orzamentaria. 

5. Os convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, 
debendo quen os subscriban ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do 
convenio. 

(...) 
8. Os convenios perfecciónanse pola prestación do consentimento das partes(…)”. 

Oitavo.- En relación ao contido necesario dos convenios o artigo 49 da Lei 40/2015, 
establece: 

“Artigo 49. Contido dos convenios 

Os convenios aos que se refire o apartado 1 do artigo anterior deberán incluír, polo menos, as 
seguintes materias: 

1. Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada unha das 
partes. 
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2. A competencia na que se fundamenta a actuación da Administración Pública, dos 
organismos públicos e as entidades de dereito público vinculados ou dependentes dela ou 
das Universidades públicas. 

3. Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu cumprimento, 
indicando, no seu caso, a titularidade dos resultados obtidos. 

4. Obrigacións e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes, se os 
houbese, indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación 
concreta ao orzamento correspondente de acordo co previsto na lexislación 
orzamentaria. 

5. Consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigacións e compromisos 
asumidos por cada unha das partes e, no seu caso, os criterios para determinar a posible 
indemnización polo incumprimento. 

6. Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos 
compromisos adquiridos polos asinantes. Este mecanismo resolverá os problemas de 
interpretación e cumprimento que poidan suscitarse respecto dos convenios. 

7. Réxime de modificación do convenio. A falta de regulación expresa a modificación do 
contido do convenio requirirá acordo unánime dos asinantes. 

8. Prazo de vixencia do convenio tendo en conta as seguintes regras: 

1.º Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a 
catro anos, salvo que normativamente prevéxase un prazo superior. 

2.º En calquera momento antes da finalización do prazo previsto no apartado anterior, os 
asinantes do convenio poderán acordar unanimemente a súa prórroga por un período de 
ata catro anos adicionais ou a súa extinción(…)”. 

En canto as causas de extinción, o artigo 51 da mesma establece: 

“1. Os convenios extínguense polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto 
ou por incorrer en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen haberse acordado a prórroga do 
mesmo. 
b) O acordo unánime de todos os asinantes. 

c) O incumprimento das obrigacións e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes. 
Neste caso, calquera das partes poderá notificar á parte incumpridora un requirimento para 
que cumpra nun determinado prazo coas obrigacións ou compromisos que se consideran 
incumpridos. Este requirimento será comunicado ao responsable do mecanismo de 
seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e ás demais partes asinantes. 

Si transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a parte que o 
dirixiu notificará ás partes asinantes a concorrencia da causa de resolución e entenderase 
resolto o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá conlevar a indemnización 
dos prexuízos causados si así se previu. 

d) Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio. 

e) Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis”. 

Noveno.-  Polo que respecta á tramitación sinalar que de conformidade co artigo 50 da Lei 
40/2015, establece: 

“Artigo 50. Trámites preceptivos para a subscrición de convenios e os seus efectos 
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1. Sen prexuízo das especialidades que a lexislación autonómica poida prever, será necesario 
que o convenio se acompañe dunha memoria xustificativa onde se analice a súa necesidade e 
oportunidade, o seu impacto económico, o carácter non contractual da actividade en 
cuestión, así como o cumprimento do previsto nesta Lei (...)”. 

Décimo.- A relación interadministrativa cos concellos asinantes que se instrumenta no 
convenio, é conforme cos principios xerais de actuación e funcionamento do sector público e 
respecta os principios de “cooperación, colaboración e coordinación entre as Administracións 
Públicas” establecidos no art. 3.1.k da Lai 40/2015, do 1 de outubro; resultando coherente 
cos principios que rexen as relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 e 
141 da mesma Lei: “Lealdade institucional” e “Prestar, no ámbito propio, a asistencia activa 
que as outras administracións puideran recabar para o eficaz exercicio das súas 
competencias”.  

Ademais, consonte aos artigos 143 e 144 desta mesma Lei 40/2015, “ 1. As administracións 
cooperarán ao servizo do interese xeral podendo acordar de maneira voluntaria a forma de 
exercer as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio. 2. A Formalización 
de relacións de cooperación requirirá a aceptación expresa das partes, formulada en acordos 
dos órganos de cooperación ou en convenios. (...). 2. Nos convenios e acordos nos que se 
formalice a cooperación preveranse as condicións e compromisos que asumen as partes que 
os subscriben. 3. Cada  Administración pública manterá actualizado un rexistro electrónico 
dos órganos de cooperación nos que participe e de convenios que subscriba”. 

Décimo primeira.- A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, no seu 
artigo 31, promove unha importante acomodación normativa mediante a regulación de 
fórmulas de cooperación pública vertical e horizontal, establecendo no que á cooperación 
horizontal se refire, os convenios interadministrativos como instrumentos de formalización 
da cooperación. 

Pola súa banda o parágrafo 2º do citado artigo, habilita especificamente a realización 
conxunta de contratacións específicas, como no presente caso. 

Con fundamento en canto antecede, os intervintes, nas súas respectivas representacións, 
pactan, conveñen e outorgan o presente convenio interadministrativo de cooperación con 
arranxo ás seguintes: 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.- Obxecto 

O convenio ten por obxecto articular a cooperación entre a Deputación provincial e o 
concello ao comezo referenciado, con fundamento no interese común de ámbalas dúas 
Entidades Locais na elaboración e aprobación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por 
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal das 
instalacións de transporte de enerxía eléctrica e gas, cofinanciando os gastos derivados da 
contratación dos servizos necesarios para a aprobación da citada ordenanza, asumindo 
ademais a Deputación a contratación conxunta dos mesmos para os municipios interesados 
na implantación e ordenación da taxa e que son un total de cincuenta e cinco municipios. 

Así, por un lado, facilítase aos Municipios o exercicio da potestade tributaria de que veñen 
investidos aumentado os seus recursos tributarios; e, doutro lado, a Deputación actualiza a 
súa misión institucional básica, cal é a cooperación económico e asistencia técnica aos 
concellos no desenvolvemento das súas competencias propias. 

 

SEGUNDA.- Achegas e compromisos das partes 
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Para a consecución do obxecto do convenio de colaboración, as partes subscribintes 
conveñen os seguintes compromisos: 

Concellos: 

 A tramitar e aprobar a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa 
ou aproveitamento especial do dominio público municipal polas instalacións de 
transporte de enerxía eléctrica e gas, sempre que cando o potencial recadatorio da 
mesma así o aconselle. 

 A cofinanciar nun 50 por 100 os gastos derivados do contrato de servizos para: 

- Inventario definitivo de utilizacións privativas ou aproveitamento especial do 
dominio público municipal con base no inventario previo feito polos servizos 
técnicos da deputación e o inventario de gaseoductos. Estudios técnico-
económicos legalmente esixidos para a aprobación da ordenanza fiscal. 

- Proposta de tarifas. 

O concello deberá remitir a Deputación Provincial os acordos adoptados de financiamento 
mediante certificado de retención de crédito e, en todo caso, os compromisos de entrega de 
fondos en cumprimentos deste convenio, con carácter previo á licitación. 

A aportación municipal que por este convenio se compromete será ingresada na conta da 
Deputación ES04-2080-0163-8531-1000-0423 no prazo dos trinta días hábiles seguintes ao da 
entrega ao concello do Inventario de utilizacións privativas ou aproveitamento especial do 
dominio público municipal, dos estudios técnico-económicos legalmente esixidos para a 
aprobación da ordenanza fiscal e da proposta de tarifas. 

De non facerse efectivo o ingreso no prazo antes sinalado a Deputación queda expresa e 
formalmente autorizada para proceder á compensación do importe da cofinanciación 
comprometida polo Concello con cargo aos créditos dos que sexa titular fronte a Deputación, 
minorando as obrigas líquidas e esixibles correspondentes. 

 A facilitar ao contratista adxudicatario do contrato de servizos a información de que 
dispoña, así como as autorizacións precisas para levar a cabo as indagacións necesarias 
para a execución do contrato, tanto no Catastro como no Rexistro da Propiedade. 

 

Deputación 

 Realizar o estudio-inventario das afeccións das liñas eléctricas aos bens 
municipais de dominio público e dos gaseoductos. 

 A cofinanciar nunha porcentaxe do 50 por 100 os gastos derivados do contrato 
de servizos de referencia. 

 A tramitar o correspondente procedemento de contratación conxunta dos 
servizos obxecto deste Convenio. 

 A poñer a disposición de cada un dos concellos o resultado do contrato no que 
se refire ao seu municipio. 

O valor estimado do contrato de servizos conxunto é de 218.958,28 euros máis o 21 por 100 
de IVE. Así a aportación a que se compromete o concello asinante é a sinalada no seguinte 
anexo. 

A aportación da Deputación será de igual importe que a do Concello. 
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CIF Nome 
Valor 

estimado 
Adxudicación 

Aportación 
concello/deputación 

Aportación 
concello/deputación con IVE 

P2700100G Abadín 3.932,28 4.758,06 1.966,14 2.379,03 

P2700200E Alfoz 5.580,00 6.751,80 2.790,00 3.375,90 

P2700400A Baleira 3.550,28 4.295,84 1.775,14 2.147,92 

P2700500H Barreiros 3.415,66 4.132,95 1.707,83 2.066,47 

P2703600C Baralla 3.100,60 3.751,73 1.550,30 1.875,86 

P2700600F Becerreá 3.415,37 4.132,60 1.707,69 2.066,30 

P2700700D Begonte 5.049,58 6.109,99 2.524,79 3.055,00 

P2701000H Castro de Rei 5.580,00 6.751,80 2.790,00 3.375,90 

P2701100F Castroverde 3.412,54 4.129,17 1.706,27 2.064,59 

P2701200D Cervantes 3.008,42 3.640,19 1.504,21 1.820,09 

P2701400J O Corgo 4.951,74 5.991,61 2.475,87 2.995,80 

P2701500G Cospeito 4.000,34 4.840,41 2.000,17 2.420,21 

P2701600E Chantada 5.095,75 6.165,86 2.547,88 3.082,93 

P2701700C Folgoso do Courel 2864,83 3.466,44 1.432,42 1.733,23 

P2701800A A Fonsagrada 4.542,79 5.496,78 2.271,40 2.748,39 

P2701900I Foz 3.853,96 4.663,29 1.926,98 2.331,65 

P2702000G Friol 4.162,28 5.036,36 2.081,14 2.518,18 

P2702100E Xermade 3.642,90 4.407,91 1.821,45 2.203,95 

P2702200C Guitiriz 4.722,88 5.714,68 2361,44 2.857,34 

P2702300A Guntín 3.535,57 4.278,04 1.767,79 2.139,03 

P2702400I O Incio 3.202,24 3.874,71 1.601,12 1.937,36 

P2702600D Láncara 2.876,42 3.480,47 1.438,21 1.740,23 

P2702700B Lourenzá 3.890,43 4.707,42 1.945,22 2.353,72 

P2702800J Lugo 9.738,30 11.783,34 4.869,15 5.891,67 

P2702900H Meira 3.111,98 3.765,50 1.555,99 1.882,75 

P2703000F Mondoñedo 5.110,17 6.183,31 2.555,09 3.091,66 

P2703100D Monforte de Lemos 4.456,96 5.392,92 2.228,48 2.696,46 

P2703300J Muras 4.325,68 5.234,07 2.162,84 2.617,04 

P2703400H Navia de Suarna 3.398,16 4.111,77 1.699,08 2.055,89 

P2703500E Negueira de Muñiz 2.838,47 3.434,55 1.419,24 1.717,28 

P2703700A As Nogais 2.979,27 3.604,92 1.489,64 1.802,46 

P2703800I Ourol 5.588,98 6.762,67 2.794,49 3.381,33 

P2703900G Outeiro de Rei 4.244,13 5.135,40 2.122,07 2.567,70 

P2704000E Palas de Rei 3.562,84 4.311,04 1.781,42 2.155,52 

P2704100C Pantón 4.354,31 5.268,72 2.177,16 2.634,36 

P2704200A Paradela 3.185,66 3.854,65 1.592,83 1.927,32 

P2704300I O Páramo 3.174,10 3.840,66 1.587,05 1.920,33 

P2704400G A Pastoriza 5.015,83 6.069,15 2.507,92 3.034,58 

P2704500D Pedrafita do Cebreiro 2.790,00 3.375,90 1.395,00 1.687,95 

P2704600B Pol 3.398,05 4.111,64 1.699,03 2.055,83 

P2704700J A Pobra de Brollón 2.957,88 3.579,03 1.478,94 1.789,52 

P2704800H A Pontenova 4.871,70 5.894,76 2.435,85 2.947,38 

P2704900F Portomarín 3.109,79 3.762,85 1.554,90 1.881,43 

P2705000D Quiroga 4.594,47 5.559,31 2.297,24 2.779,66 

P2705100B Ribadeo 3.858,17 4.668,39 1.929,09 2.334,20 

P2705400F Riotorto 3.165,17 3.829,86 1.582,59 1.914,93 

P2705600A Rábade 2.871,69 3.474,74 1.435,85 1.737,38 

P2705700I Sarria 4.725,22 5.717,52 2.362,61 2.858,76 

P2705900E Sober 3.656,15 4.423,94 1.828,08 2.211,98 

P2706000C Taboada 4.404,22 5.329,11 2.202,11 2.664,55 

P2706100A Trabada 3702,10 4.479,54 1.851,05 2.239,77 

P2706200I Triacastela 2.920,26 3.533,51 1.460,13 1.766,76 

P2706300G O Valadouro 3.493,67 4.227,34 1.746,84 2.113,68 

P2706400E O Vicedo 3.442,30 4.165,18 1.721,15 2.082,59 

P2706700H Viveiro 4.525,74 5.476,14 2.262,87 2.738,07 

 TOTAL 218.958,28 264.939,51 109.479,14 132.469,76 
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As citadas cantidades son, en principio, as máximas que se asumen, non obstante o anterior, 
se na execución do contrato xurdiran modificacións das mesmas, tal incremento será 
cofinanciado polas partes nas mesmas porcentaxes. 

No suposto de que o prezo que finalmente se abone ao contratista sexa inferior ao valor 
estimado máis IVE, por terse producido baixas na licitación, a porcentaxe de minoración que 
a mesma supoña aplicarase ás respectivas aportacións. 

A imputación orzamentaria do gasto será con cargo a anualidade de 2021. 

 

TERCEIRA.- Resultado da Cooperación 

A contratación conxunta do inventario de ocupación privativa e aproveitamento especial do 
dominio público municipal, informe técnico-económico e proposta de tarifas terá como fin a 
elaboración en cada un dos municipios adheridos a taxa por ocupación privativa e 
aproveitamento especial do dominio público municipal correspondente das instalacións de 
transporte de enerxía eléctrica e gas. 

CUARTA.- Comisión mixta de seguimento 

Tendo en conta o establecido no artigo 49.f da Lei 40/2015, de 1 de outubro, para o 
seguimento, vixilancia, control e resolución de discrepancias establecerase unha Comisión 
Mixta, de composición paritaria, integrada por dous representantes de cada unha das 
entidades que resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que poidan xurdir 
respecto do presente convenio. Ostentará a Presidencia da Comisión de Seguimento o que o 
sexa do Ente Provincial. 

Os membros da Comisión poderán delegar a súa representación e voto noutra persoa da súa 
mesma organización. Poderán asistir á Comisión como invitados, con voz pero sen voto, 
aquelas persoas que en cada momento se considere necesario. 

O seu funcionamento acomodarase ao disposto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime 
xurídico do sector público. 

Serán funcións desta Comisión de Seguimento as seguintes: 

 Velar polo cumprimento deste convenio. 

 Planificar, fomentar, supervisar e avaliar as actividades do programa que se vaian 
emprender ao abeiro do presente convenio. 

 Adoptar ou propoñer as medidas necesarias para garantir o exercicio coordinado das 
competencias de cada unha das partes. 

 Resolver os problemas de interpretación que poidan xurdir. 

 E en xeral, as que o artigo 49.f da Lei 40/2015, do 1 de outubro de 2015, do RXSP, lle 
atribúe aos mecanismos de seguimento, vixilancia e control. 

QUINTA.- Vixencia do convenio 

A  vixencia do presente convenio xurdirá efecto a partir da data da súa sinatura, aínda que 
con efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2018 e manterase ata o cumprimento dos 
compromisos e obrigas asumidos no mesmo. A estes efectos establecerase como data 
límite, salvo prórroga expresa antes da finalización do prazo, o 11 de maio de 2022, 
respectando en todo caso o límite temporal do artigo 49, letra h) da Lei 40/2015, do 1 de 
outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público. 
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SEXTA.- Modificacións 

A modificación deste convenio poderá realizarse por mutuo acordo das partes, acreditando a 
concorrencia de interese común, e co límite substantivo de non alterar as condicións 
esenciais do documento inicial, e sempre e cando dito convenio estea vixente, respectando o 
límite temporal máximo de 4 anos previsto no artigo 49 da Lei 40/2015. 

A modificación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo. 

SÉTIMA.- Seguridade, confidencialidade e protección de datos 

A Deputación de Lugo e o Concello de Lugo quedan expresamente obrigados a manter 
absoluta confidencialidade e reserva sobre calquera dato que puidesen coñecer con ocasión 
do cumprimento do convenio de cooperación, especialmente os de carácter persoal, que non 
poderán copiar ou utilizar con finalidade distinta á que figura neste documento, nin 
tampouco ceder a outros nin sequera a efectos de conservación. 

Este deber subsistirá aínda que se extinga o convenio de colaboración, ata que devandita 
información chegue a ser de dominio público ou, que por outras causas, perda a súa 
consideración de confidencialidade, sen que medie incumprimento do deber de 
confidencialidade por calquera das partes asinantes do convenio. 

A Deputación de Lugo e o Concello obríganse nos termos previstos polo artigo 12 da Lei 
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a 
garantir a total confidencialidade e seguridade dos datos aos que teñan acceso para o seu 
tratamento. 

OITAVA.- Natureza xurídica do convenio 

O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Lei de contratos 
do sector público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 
febreiro de 2014: “Quedan excluídos do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido 
non estea comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas 
especiais celebrados entre sí pola Administración Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os 
Servizos Comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades 
Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, as Entidades locais, as entidades con 
personalidade xurídico pública dependentes delas e as entidades con personalidade xurídico 
privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de poder adxudicador. A súa 
exclusión queda condicionada ao cumprimento das seguintes condicións (…)”. Neste caso, 
cómprense as condicións fixadas ao efecto polo parágrafo 1º deste artigo sexto (letras a, b, c) 
xa que as entidades intervintes non teñen vocación de mercado (…), o convenio establece 
unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os servizos públicos que 
lles incumben se presten de xeito que se guía unicamente por consideracións relacionadas co 
interese público. Ademais, no artigo 31.1 desta Lei, relativo á potestade de autoorganización 
e sistemas de cooperación pública vertical e horizontal, establécese que: 

“As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre si dalgunha das 
seguintes formas, sen que o resultado desa cooperación poida calificarse de contractual: 

(…)b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertencentes ao sector 
público, previa celebración dos correspondentes convenios, nas condicións e cos límites que se 
establece no apartado 1 do artigo 6. (…)”. 
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Nestes supostos de cooperación entre administracións públicas, con contraprestacións entre 
os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben ostentan competencias 
compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), non é de aplicación a 
lexislación xeral de subvencións. 

As partes comprométense a resolver de xeito amistoso, calquera desacordo que poida xurdir 
no desenvolvemento do presente convenio a través da Comisión de Seguimento constituída. 

Este convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, así como pola Lei 40/2015, do 1 de outubro e 
restantes disposicións de concordante e xeral aplicación, sendo competente para entender 
nos litixios que puidesen xurdir a xurisdición contencioso – administrativa.  

En proba de conformidade cos termos expostos, as partes comparecentes asinan para este 
só efecto e por triplicado exemplar, no mesmo lugar e data anteriormente indicados. 

 

      O PRESIDENTE,                           A ALCALDESA DO CONCELLO DE LUGO 

 

 

     José Tomé Roca                                        Lara Méndez López 

 

                                                 A SECRETARIA XERAL, 

 

 

                                       María Esther Álvarez Martínez 
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