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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEDEUME

Adhesión do concello de Pontedeume ao Plan Xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (Plan 
Premadecor).

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Pontedeume, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de xullo de 2022, aprobou a “Adhesión 
do concello de Pontedeume ao Plan Xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (Plan 
PREMADECOR.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña, nº 192 de data 10/10/2022, publicouse a “Aprobación da aceptación da de-
legación de competencias do Concello de Pontedeume (Plan PREMADECOR)”, adoptado na sesión plenaria da Deputación 
de Coruña do 30 de setembro de 2022.

De conformidade co artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, procédese a pu-
blicación do acordo plenario de “Adhesión do concello de Pontedeume ao Plan Xeral de prevención de riscos e de medidas 
anti-fraude da Deputación da Coruña (Plan PREMADECOR)”, para xeral coñecemento. 

Así mesmo, estará a disposición dos interesados, no taboleiro de anuncios, na sede electrónica e na páxina web do 
concello de Pontedeume.

O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día xoves 28 de xullo de 2022 ADOPTOU, entre outros, o ACORDO 
seguinte, que se transcribe no seu literal: 

<<3.- ADHESIÓN DO CONCELLO DE PONTEDEUME AO PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E DE MEDIDAS ANTI-
FRAUDE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PLAN PREMADECOR) E DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ANÁLISE DE RISCOS, USO DO 
CANLE DE BO GOBERNO E DENUNCIAS, INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPE-
TENCIA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Secretaria Xeral da lectura ao ditame da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Económicos e Facenda, do 22 
de xullo de 2022.

“DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA Permanente DE ASUNTOS económicos E FACENDA

SESIÓN: ORDINARIA DE DATA VENRES 22 de XULLO de 2022

EXPDTE: 2022/G012/000015

SESIÓN: 50/2019-2023

2.- ADHESIÓN DO CONCELLO DE PONTEDEUME AO PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E DE MEDIDAS ANTI-FRAUDE 
DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PLAN PREMADECOR) E DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ANÁLISE DE RISCOS, USO DO CANLE 
DE BO GOBERNO E DENUNCIAS, INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA 
DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Secretaria da lectura a proposta de Alcadía-Presidencia, que se transcibe a continuación:

“PROPOSTA DE ACORDO

ADHESIÓN DO CONCELLO DE PONTEDEUME AO PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E DE MEDIDAS ANTI-FRAUDE 
DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA (PLAN PREMADECOR) E DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ANÁLISE DE RISCOS, USO DO CANLE 
DE BO GOBERNO E DENUNCIAS, INSTRUCCIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA 
DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEDEUME, en exercicio das com-
petencias legalmente atribuídas:

Dada a situación extraordinaria causada pola Pandemia COVID-19, os Estados membros da Unión Europea, asi ou 
como as súas respectivas institucións, executaron coordinadamente medidas encamiñadas a paliar e mitigar os efectos 
causados pola devandita situación de emerxencia, evitando asi o colapso da economía. O Consello de Europa, o 21 de xullo 
de 2020, implementou un paquete de medidas de gran alcance onde destaca o Fondo Europeo de Recuperación Next Ge-
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neration UE, e especialmente, o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se aprobou 
o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Para poder ser receptor dos fondos previstos, era condición necesaria que os 
Estados membros presentasen Plans nacionais de recuperación nos que se definisen programas de actuación co obxectivo 
de potenciar a creación de emprego, o crecemento, así como acelerar a transición ecolóxica e dixital. 

A tal fin, España presentou á Comisión Europea o Plan nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), 
que foi aprobado finalmente o 16 de xuño de 2021, configurándose como un instrumento para transformar a sociedade 
e o tecido produtivo, modelando un sistema económica e industrial máis sostible e respectuoso coa contorna. De acordo 
co artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, ao executar fondos provenientes 
do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, os Estados membros, deberán adoptar medidas adecuadas tendentes a 
protexer os intereses financeiros da Unión e a velar por que a utilización de ditos fondos axústese ao dereito aplicable, 
tanto da Unión como nacional, especialmente no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción 
e os conflitos de intereses, polo que toda entidade que participe na execución das medidas do PRTR deberá de dispor dun 
plan de medidas anti-fraude, que lle permita garantir e declarar que no seu respectivo ámbito de actuación, utilizáronse 
os fondos correspondentes de acordo coa normativa aplicable, en particular no que se refire á prevención, detección e 
corrección de fraude, e conflitos de intereses 

O Concello de Pontedeume como entidade solicitante de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, de-
berá contar cun Plan de medidas anti-fraude que lle permita garantir e declarar que no seu respectivo ámbito de actuación, 
utilizáronse os fondos correspondentes de acordo coa normativa aplicable, en particular no que se refire á prevención, 
detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.

Tendo en conta a novidade e a complexidade organizativa e técnica das medidas anti-fraude, o concello de Pontedeume 
non dispón dos recursos materiais nin de persoal técnico cualificado para o seu desenvolvemento, sen embargo quere 
garantir o dereito dos cidadáns a unha boa administración, potenciando a transparencia, a fin de prestar uns servizos máis 
eficientes e máis accesibles, cun bo uso dos recursos públicos.

Segundo o estipulado no artigo 36.1 b) da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local, entre as 
competencias da Deputación encóntrase, “...La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión…”

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 125, do 4 de xullo publicouse o Plan Xeral de prevención de riscos e de 
medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (Plan PREMADECOR), o cal establece a posibilidade de adhesión por parte 
dos concellos en distintos niveis ou grados, en función da súa poboación. O concello de Pontedeume, como entidade local 
de menos de 10.000 habitantes, pode adherirse o 3º grado do Plan PREMADECOR, “Adhesión ao PLAN PREMADECOR e aos 
seus formularios, con delegación das funcións de avaliación de riscos, seguimento das medidas polo CADECOR e instrución 
dos procedementos correctivos e de persecución que sexan competencia da administración local.

Tendo en conta o informe da secretaria da corporación en canto á lexislación aplicable e o procedemento a seguir, de 
data 19/07/2022

Por todo o dito, esta Alcaldía- Presidencia formula a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

PRIMEIRO.- Adherirse ao PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E MEDIDAS ANTI-FRAUDE DA DEPUTACIÓN DA 
CORUÑA (PREMADECOR), aprobando todos os seus documentos e formularios.

SEGUNDO.- Delegar na Deputación da Coruña todas as funcións e competencias referidas á aplicación do PREMA-
DECOR: análise previo de riscos, uso do canle de bo goberno e denuncias, instrución e resolución dos procedementos 
administrativos e sancionadores derivados da aplicación deste Plan, mesmo a competencia para a xestión recadatoria dos 
ingresos de dereito público resultante. Aceptando as bases aprobadas polo Pleno da Deputación da Coruña, co seguinte 
contido:

“BASES PARA A DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ANÁLISE DE RISCOS, USO DO CANLE DE BO GOBERNO E DENUNCIAS, 
INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

PRIMEIRA.- Contido da delegación.

1. Unha vez adherido ao PRAMEDECOR, a delegación abranguerá todas as funcións e competencias referidas a aplica-
ción efectiva do Plan en cada un dos proxectos de gasto con financiamento procedente do PRTR da Unión Europea.

2. En cada expediente, a Deputación realizará unha análise previa de riscos, asesorará ao concello na tramitación dos 
procedementos e incorporación aos mesmos das DACI e de calquera outro documento en relación co control dos fondos 
procedentes do PRTR da Unión Europea.
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3. Na sede electrónica do Concello haberá disposto un enlace co Canle de Bo Goberno e denuncias da Deputación, de 
xeito que calquera persoa poderá presentar unha denuncia referida a un posible uso ou tramitación irregular dos procede-
mentos administrativos dos expedientes de gastos municipais financiados co PRTR da Unión Europea.

4. A Deputación tramitará os procedementos correctivos e sancionadores que resulten aplicábeis e acordará o rein-
tegro dos fondos indebidamente aplicados, cos xuros de demora correspondentes. Tamén tramitará os procedementos 
sancionadores, impondo no seu caso as sancións previstas na Lei.

5. As liquidacións resultantes serán aprobadas pola Deputación, entidade que instruirá os procedemento de recadación 
para o seu cobro, tanto período voluntario como executivo. Para tal efecto, resultarán de aplicación as Bases para a presta-
ción de servizos tributarios publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 209, de 3 de novembro de 2021.

SEGUNDA.- Procedemento para a tramitación da análise de riscos en cada expediente de gasto.

1. Unha vez aprobado polo órgano competente do Concello o proxecto de gasto, no que quede acreditado o compromiso 
firmes de achega de fondos procedentes do PRTR da Unión europea, o expediente completo, cos informes de secretaría e 
do órgano interventor municipal, será remitido á Deputación da Coruña a través do SIR, instando a elaboración da análise 
previa de riscos.

2. Recibido o expediente, o Negociado de control financeiro e auditoría, baixo a supervisión e coa conformidade do 
órgano interventor, elabora realizará a análise previa de riscos, elaborando o documento correspondente.

3. O traballo realizado será ditaminado polo CADECOR da Deputación, emitíndose informe de conformidade ou instando 
a emenda das deficiencias advertidas.

4. Unha vez recibido o informe de conformidade do CADECOR, o resultado do traballo realizado, xuntamente coa devo-
lución do expediente, será remitido ao concello delégante para que proceda ao seu informe e aprobación,

5. Do acordo de aprobación, da súa aplicación e das incidencias que poidan xurdir, darase conta a efectos informativos 
ao CADECOR

TERCEIRA.- Procedemento de tramitación de denuncias, impulso e tramitación e resolución de procedementos.

1. Unha vez recibida unha denuncia no canle de bo goberno e denuncias, comunicarase de xeito inmediato ao concello 
interesado, para que poida adoptar as medidas cautelares que estime máis axeitadas. Simultaneamente, o CADECOR 
procederá á apertura dunhas actuacións previas para coñecer as circunstancias do caso concreto, de conformidade eco 
disposto no apartado 2.3 do PREMADECOR.

2. Concluídas as actuacións previas, no casos en que procedan os feitos serán comunicados á entidade decisoria ou 
entidade executora, así como á autoridade responsable. Simultaneamente denunciará os feitos coñecidos ás autoridades 
públicas competentes.

3. Nos casos en que proceda, a Deputación, a través do Negociado de Control financeiro e auditoría, tramitará os pro-
cedementos de reintegro de fondos públicos e, no seu caso, os procedementos sancionadores en materia de subvencións.

4. Os Servizos tributarios da Deputación levarán a cabo os procedementos de recadación, nos termos establecidos nas 
Bases para a delegación desta función.

TERCEIRO.– Subscribir á declaración institucional de compromiso na loita contra o fraude e a corrupción, que figura 
como Anexo II no Plan xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (Plan 
PREMADECOR), e os demais anexos que figuran en dito Plan, transcritos nesta proposta.

CUARTO.- Unha vez adoptado o acordo municipal correspondente, someterase a aceptación do Pleno da Deputación 
da Coruña, e unha vez adoptado o acordo por este órgano, será publicado no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de 
anuncios, na sede electrónica e na páxina web do concello de Pontedeume.

QUINTO.- Dar traslado do acordo ás persoas que exercen cargos representativos na Corporación e a todo o persoal, 
e instar aos membros da Corporación e o persoal municipal para que participe activamente no desenvolvemento do Plan 
xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (PLAN PREMADECOR), ao estar todos 
comprometidos cos principios expostos no Plan, e asuman a obriga de colaborar en todo momento para conseguir a plena 
eficacia das medidas de prevención, detección, corrección e persecución que se establecen neste Plan. 
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ANEXOS

ANEXO I: MATRIZ DE RISCOS APROBADA POLO SERVIZO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE DA INTERVENCIÓN 
XERAL DO ESTADO (IGAE)

A ferramenta Matriz de riscos que vai a utilizar a Deputación para a análise previa de riscos en cada expediente é a 
proposta elaborada polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da intervención xeral do Estado, que se pode atopar 
no enlace que se indica deseguido:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Anexo%20I.%20MATRIZ%20PMA%20
PRTR%20SNCA.xlsx

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.

ANEXO I Bis: Catálogo de riscos por áreas de actividade aprobado polo Consello de Contas de Galicia

Xuntamente coa ferramenta anterior (Matriz de Riscos do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da IGAE) a 
Deputación da Coruña tamén vai a utilizar o Catálogo de riscos por áreas de actividade, elaborada polo Consello de Contas 
de Galicia, que se pode atopar no enlace que se indica deseguido:

https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Catalogo_
riscos_G.pdf

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.

ANEXO II: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO NA LOITA CONTRA O FRAUDE E A CORRUPCIÓN

No marco da xestión e execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), así coma na xestión, 
aplicación e control de todos os fondos públicos, o concello de Pontedeume manifesta publicamente o seu compromiso ao 
máis alto nivel posible no estrito cumprimento das normas xurídicas e de carácter ético, así coma a súa total adhesión aos 
principios de integridade, obxectividade e honestidade, de xeito que a súa actividade oposta ao fraude e á corrupción sexa 
percibida por todos os axentes que se relacionan con esta administración.

As persoas que exercen cargos representativos na Corporación, así como todo o persoal ao servizo da Corporación, 
teñen o compromiso de velar sempre polos intereses xerais, con suxeición á Constitución, ao Estatuto de Autonomía de 
Galicia e ao resto do ordenamento xurídico, actuando en todo momento de acordo cos seguintes principios: obxectividade, 
integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, 
exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do entorno cultural e medioambiental e respecto 
á igualdade entre mulleres e homes. 

Coa presente declaración preténdese promover dentro da organización unha cultura ética que non dea lugar a condutas 
ou actividades fraudulentas e que faga máis doada a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de 
procedementos efectivos para a xestión dos casos que se detecten.

Para acadar o obxectivo exposto, logo de que o Pleno aprobe este Plan anti-fraude da Deputación da Coruña (PREMADE-
COR) e publicado o mesmo no Boletín Oficial da Provincia, a súa aplicación, pleno coñecemento e divulgación, asentarase 
sobre estes tres piares:

 •  A creación e funcionamento do Comité anti-fraude da Deputación da Coruña (CADECOR), órgano específico para a 
xestión e análise das medidas adoptadas, así como para o asesoramento e impulso das accións de corrección e 
mesmo persecución dos casos que se detecten. Este órgano actuará co plena independencia e só dará contas da 
súa xestión ao Pleno da Corporación.

 •  A posible adhesión ao Plan PREMADECOR dos concellos e outras entidades locais da Provincia, mesmo coa 
posibilidade de que as situadas no rango de poboación que non supera os 10.000 habitantes poidan delegar a 
análise de riscos,uso do canle de denuncias e bo goberno e instrución dos procedementos correctivos que sexan 
competencia da Administración local.

 •  A realización de cursos de formación e divulgación do contido deste Plan e das súas medidas. Para que estes 
cursos produzan o seu efecto, todas as persoas que exercen cargos representativos ou teñen a condición de 
persoal ao servizo da Corporación quedan comprometidas, por esta declaración, a asistir a unha sesión formativa.

En resumo: O concello de Pontedeume, e as persoas que exercen cargos representativos ou prestan servizos para a 
mesma quedan comprometidos cos principios expostos e asumen a obriga de colaborar en todo momento para conseguir 
a plena eficacia das medidas de prevención, detección, corrección e persecución que se establecen neste Plan.
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ANEXO III. CÓDIGO DE CONDUTA DAS PERSOAS NO EXERCICIO DE CARGOS REPRESENTATIVOS E DO PERSOAL AO SERVI-
ZO DA CORPORACIÓN PROVINCIAL.

A) PARA PERSOAS NO EXERCICIO DE CARGO REPRESENTATIVO

No marco da xestión e execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), así coma na xestión, 
aplicación e control de todos os fondos públicos, as persoas que exercen cargo representativo como membros do Pleno 
da Corporación e dalgún outro órgano colexiado, ou ben como titulares ou suplentes de órganos de carácter unipersoal, 
axustarán toda a súa conduta aos principios e estándares recollidos no Código de bo goberno local da FEMP, ao que se 
adheriu esta Deputación Provincial mediante acordo plenario de 21 de decembro de 2018 (BOP núm. 18, de 25 de xaneiro 
de 2019).

Asemade, respectarán estritamente os deberes establecidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de acceso á infor-
mación, transparencia e bo goberno. En particular, cumprirán cos principios de bo goberno establecidos no artigo 26 da 
devandita Lei e absteranse de incorrer nas condutas constitutivas de infracción en materia de incompatibilidades ou confli-
to de intereses (artigo 27 en relación co artigo 75 da Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Réxime local ) e de infraccións

en materia de xestión económico-orzamentaria (artigo 28).

B) PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA CORPORACIÓN.

Todo o persoal ao servizo da Corporación, tanto cunha relación de carácter funcionarial como laboral, cumprirán co 
código de conduta establecido no artigo 52 do Texto refundido do Estatuto básico do empregado público (Real decreto 
lexislativo 5/2015, de 30 de outubro), así como cos principios´éticos recollidos no artigo 53 e os principios de conduta 
enumerados no artigo 54 do devandito texto legal.

Asemade, a xestión e control dos fondos procedentes do PRTR levarase a cabo cunha rigorosa observancia da lexisla-
ción da Unión, nacional e autonómica, con especial atención ás seguintes materias:

 • Elixibilidade dos gastos.

 • Contratación pública.

 • Réxime das axudas.

 • Información e publicidade.

 • Medio ambiente.

 • Igualdade de oportunidades e non discriminación.

En resumo: todo o persoal ten a obriga de ler e cumprir co disposto neste código, colaborando coa súa difusión no 
centro de traballo e nas relacións con contratistas, provedores e persoas beneficiarias de subvencións. E as persoas 
responsábeis de cada servizo deberán contribuír a solventar calquera dúbida respecto deste código e servir de exemplo no 
seu estrito cumprimento.

Un exemplar deste documento e dos preceptos legais que se citan serán asinados por cada unha das persoas que 
participe na redacción, tramitación, aprobación, xestión, xustificación ou control dos fondos públicos procedentes do PRTR.

ANEXO IV: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES (FORMULARIO DACI)

“EXPEDIENTE SUBTEL 202XXXXXXXXX

Co fin de garantir a obxectividade e imparcialidade neste procedemento de (contratación/concesión de subvención/
xustificación de subvención), a persoa que subscribe o presente documento, na súa condición de (cargo representativo/
persoal funcionario/membro designado do comité de expertos) e, xa que logo, participante no procedemento de (elabora-
ción/tramitación/resolución) do expediente,

DECLARA:

PRIMEIRO.- Que con carácter previo a súa intervención no presente expediente foi debidamente informado do seguinte:

1. Que o artigo 61.3 “Conflito de intereses” do Regulamento UE/2018/1046, do Parlamento europeo e do Consello, 
de 18 de xullo (Regulamento financeiro da Unión Europea) establece que “existirá conflito de intereses cando o exercicio 
imparcial e obxectivo das funcións poida verse comprometido por razón familiares, afectivas, de afinidade política ou naci-
onal, de interese económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese persoal”.

2. Que o artigo 64, “Loita contra a corrupción e prevención de conflito de intereses” da Lei 9/2017, de 8 de novembro, 
de Contratos do Sector Público, ten como fin evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no pro-
cedemento , asegurando a igualdade de trato de todos os candidatos e licitadores.
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3. Que o artigo 23. “Abstención”, da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime xurídico do Sector Público, establece 
que deberán absterse de intervir no procedemento tanto as autoridades coma o persoal no que poida darse algunha das 
circunstancias que se enumeran deseguido:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución poida influír a de aquel, ser administrador 
de sociedade ou entidade interesada ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.

b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable ou parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao 
ou de afinidade dentro do segundo, con calquera das persoas interesadas, cos administradores de entidades ou socieda-
des interesadas e tamén con asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como 
compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.

c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.

d) Ter intervido como perito ou testemuña no procedemento de que se trate.

e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto ou terlle prestado nos dous 
últimos anos servizos profesionais de calquera tipo ou en calquera circunstancia ou lugar.

SEGUNDO.- Que non se atopa incurso en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das indica-
das no artigo 61.3 do Regulamento financeiro da UE e que non concorre na súa persoa ningunha causa de abstención do 
artigo 23.2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime xurídico do Sector público, que poida afectar ao procedemento de 
licitación/concesión.

TERCEIRO.- Que se compromete a por en coñecemento do (órgano de contratación/comité de expertos/comisión 
avaliadora) de xeito inmediato calquera situación de conflito de intereses ou causa de abstención que se poida producir.

CUARTO.- Coñezo que unha declaración de ausencia de conflito de intereses que resulte falsa ou falseada pode dar 
lugar ás responsabilidades administrativas, disciplinarias ou mesmo penais, ao tratarse dun documento público, sen pre-
xuízo da obriga de indemnizar polos danos causados.

E para que así conste, asino a presente DACI, que se incorpora ao expediente de referencia”.

ANEXO V: BANDEIRAS VERMELLAS

As BANDEIRAS VERMELLAS son sinais de alarma, listas ou indicios dun posible fraude. A existencia dunha bandeira 
vermella non implica necesariamente a existencia de fraude, pero si indica que unha determinada área de actividade 
necesita atención extra para descartar ou confirmar un potencial fraude.

No presente Anexo, incorpórase a Listaxe de bandeiras vermellas e controis propostos do Anexo II da Guía para a apli-
cación de medidas anti-fraude na execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia elaborada polo Servizo 
Nacional de Coordinación Antifraude da IGAE, que se pode atopar no enlace deseguido:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Anexo%20II.%20Listado%20BR%20y%20
controles.pdf

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.”

A Presidencia abre a quenda para o debate ...//…

Concluídas as intervencións, sométese a proposta a votación, quedando DITAMINADA FAVORABLEMENTE en todos os 
seus termos a proposta transcrita, por MAIORÍA de 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do 
PSDG-PSOE(5): D. José Simoes Couceiro, Dª Ángela Piñeiro Carrera D. Daniel Ríos Fernández, Dª. Manuela García Fachal, Dª 
Alejandra Bellón Tenreiro; 1 voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do PP: D. Luís Ángel Díaz González e 1 abstención 
da concelleira do Grupo Municipal do BNG: Dª. Rocio Souto Torre”.

A Presidencia abre a quenda para o debate ...//...

Sen máis intervencións, sométese a votación a proposta de acordo, quedando ADOPTADO por UNANIMIDADE dos/as 
membros presentes, o ACORDO seguinte:

PRIMEIRO.- Adherirse ao PLAN XERAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS E MEDIDAS ANTI-FRAUDE DA DEPUTACIÓN DA 
CORUÑA (PREMADECOR), aprobando todos os seus documentos e formularios.

SEGUNDO.- Delegar na Deputación da Coruña todas as funcións e competencias referidas á aplicación do PREMA-
DECOR: análise previo de riscos, uso do canle de bo goberno e denuncias, instrución e resolución dos procedementos 
administrativos e sancionadores derivados da aplicación deste Plan, mesmo a competencia para a xestión recadatoria dos 
ingresos de dereito público resultante. Aceptando as bases aprobadas polo Pleno da Deputación da Coruña, co seguinte 
contido:
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“BASES PARA A DELEGACIÓN DAS FUNCIÓNS DE ANÁLISE DE RISCOS, USO DO CANLE DE BO GOBERNO E DENUNCIAS, 
INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

PRIMEIRA.- Contido da delegación.

1. Unha vez adherido ao PRAMEDECOR, a delegación abranguerá todas as funcións e competencias referidas a aplica-
ción efectiva do Plan en cada un dos proxectos de gasto con financiamento procedente do PRTR da Unión Europea.

2. En cada expediente, a Deputación realizará unha análise previa de riscos, asesorará ao concello na tramitación dos 
procedementos e incorporación aos mesmos das DACI e de calquera outro documento en relación co control dos fondos 
procedentes do PRTR da Unión Europea.

3. Na sede electrónica do Concello haberá disposto un enlace co Canle de Bo Goberno e denuncias da Deputación, de 
xeito que calquera persoa poderá presentar unha denuncia referida a un posible uso ou tramitación irregular dos procede-
mentos administrativos dos expedientes de gastos municipais financiados co PRTR da Unión Europea.

4. A Deputación tramitará os procedementos correctivos e sancionadores que resulten aplicábeis e acordará o rein-
tegro dos fondos indebidamente aplicados, cos xuros de demora correspondentes. Tamén tramitará os procedementos 
sancionadores, impondo no seu caso as sancións previstas na Lei.

5. As liquidacións resultantes serán aprobadas pola Deputación, entidade que instruirá os procedemento de recadación 
para o seu cobro, tanto período voluntario como executivo. Para tal efecto, resultarán de aplicación as Bases para a presta-
ción de servizos tributarios publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 209, de 3 de novembro de 2021.

SEGUNDA.- Procedemento para a tramitación da análise de riscos en cada expediente de gasto.

1. Unha vez aprobado polo órgano competente do Concello o proxecto de gasto, no que quede acreditado o compromiso 
firmes de achega de fondos procedentes do PRTR da Unión europea, o expediente completo, cos informes de secretaría e 
do órgano interventor municipal, será remitido á Deputación da Coruña a través do SIR, instando a elaboración da análise 
previa de riscos.

2. Recibido o expediente, o Negociado de control financeiro e auditoría, baixo a supervisión e coa conformidade do 
órgano interventor, elabora realizará a análise previa de riscos, elaborando o documento correspondente.

3. O traballo realizado será ditaminado polo CADECOR da Deputación, emitíndose informe de conformidade ou instando 
a emenda das deficiencias advertidas.

4. Unha vez recibido o informe de conformidade do CADECOR, o resultado do traballo realizado, xuntamente coa devo-
lución do expediente, será remitido ao concello delégante para que proceda ao seu informe e aprobación,

5. Do acordo de aprobación, da súa aplicación e das incidencias que poidan xurdir, darase conta a efectos informativos 
ao CADECOR

TERCEIRA.- Procedemento de tramitación de denuncias, impulso e tramitación e resolución de procedementos.

1. Unha vez recibida unha denuncia no canle de bo goberno e denuncias, comunicarase de xeito inmediato ao concello 
interesado, para que poida adoptar as medidas cautelares que estime máis axeitadas. Simultaneamente, o CADECOR 
procederá á apertura dunhas actuacións previas para coñecer as circunstancias do caso concreto, de conformidade eco 
disposto no apartado 2.3 do PREMADECOR.

2. Concluídas as actuacións previas, no casos en que procedan os feitos serán comunicados á entidade decisoria ou 
entidade executora, así como á autoridade responsable. Simultaneamente denunciará os feitos coñecidos ás autoridades 
públicas competentes.

3. Nos casos en que proceda, a Deputación, a través do Negociado de Control financeiro e auditoría, tramitará os pro-
cedementos de reintegro de fondos públicos e, no seu caso, os procedementos sancionadores en materia de subvencións.

4. Os Servizos tributarios da Deputación levarán a cabo os procedementos de recadación, nos termos establecidos nas 
Bases para a delegación desta función.

TERCEIRO.– Subscribir á declaración institucional de compromiso na loita contra o fraude e a corrupción, que figura 
como Anexo II no Plan xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación Provincial da Coruña (Plan 
PREMADECOR), e os demais anexos que figuran en dito Plan, transcritos nesta proposta.

CUARTO.- Unha vez adoptado o acordo municipal correspondente, someterase a aceptación do Pleno da Deputación 
da Coruña, e unha vez adoptado o acordo por este órgano, será publicado no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de 
anuncios, na sede electrónica e na páxina web do concello de Pontedeume.

QUINTO.- Dar traslado do acordo ás persoas que exercen cargos representativos na Corporación e a todo o persoal, 
e instar aos membros da Corporación e o persoal municipal para que participe activamente no desenvolvemento do Plan 
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xeral de prevención de riscos e de medidas anti-fraude da Deputación da Coruña (PLAN PREMADECOR), ao estar todos 
comprometidos cos principios expostos no Plan, e asuman a obriga de colaborar en todo momento para conseguir a plena 
eficacia das medidas de prevención, detección, corrección e persecución que se establecen neste Plan. 

ANEXOS

ANEXO I: MATRIZ DE RISCOS APROBADA POLO SERVIZO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE DA INTERVENCIÓN 
XERAL DO ESTADO (IGAE)

A ferramenta Matriz de riscos que vai a utilizar a Deputación para a análise previa de riscos en cada expediente é a 
proposta elaborada polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da intervención xeral do Estado, que se pode atopar 
no enlace que se indica deseguido:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Anexo%20I.%20MATRIZ%20PMA%20
PRTR%20SNCA.xlsx

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.

ANEXO I Bis: Catálogo de riscos por áreas de actividade aprobado polo Consello de Contas de Galicia

Xuntamente coa ferramenta anterior (Matriz de Riscos do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da IGAE) a 
Deputación da Coruña tamén vai a utilizar o Catálogo de riscos por áreas de actividade, elaborada polo Consello de Contas 
de Galicia, que se pode atopar no enlace que se indica deseguido:

https://www.ccontasgalicia.es/sites/consello_de_contas/files/contents/static_content/corrupcion/Catalogo_
riscos_G.pdf

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.

ANEXO II: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO NA LOITA CONTRA O FRAUDE E A CORRUPCIÓN

No marco da xestión e execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), así coma na xestión, 
aplicación e control de todos os fondos públicos, o concello de Pontedeume manifesta publicamente o seu compromiso ao 
máis alto nivel posible no estrito cumprimento das normas xurídicas e de carácter ético, así coma a súa total adhesión aos 
principios de integridade, obxectividade e honestidade, de xeito que a súa actividade oposta ao fraude e á corrupción sexa 
percibida por todos os axentes que se relacionan con esta administración.

As persoas que exercen cargos representativos na Corporación, así como todo o persoal ao servizo da Corporación, 
teñen o compromiso de velar sempre polos intereses xerais, con suxeición á Constitución, ao Estatuto de Autonomía de 
Galicia e ao resto do ordenamento xurídico, actuando en todo momento de acordo cos seguintes principios: obxectividade, 
integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, 
exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do entorno cultural e medioambiental e respecto 
á igualdade entre mulleres e homes. 

Coa presente declaración preténdese promover dentro da organización unha cultura ética que non dea lugar a condutas 
ou actividades fraudulentas e que faga máis doada a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de 
procedementos efectivos para a xestión dos casos que se detecten.

Para acadar o obxectivo exposto, logo de que o Pleno aprobe este Plan anti-fraude da Deputación da Coruña (PREMADE-
COR) e publicado o mesmo no Boletín Oficial da Provincia, a súa aplicación, pleno coñecemento e divulgación, asentarase 
sobre estes tres piares:

 •  A creación e funcionamento do Comité anti-fraude da Deputación da Coruña (CADECOR), órgano específico para a 
xestión e análise das medidas adoptadas, así como para o asesoramento e impulso das accións de corrección e 
mesmo persecución dos casos que se detecten. Este órgano actuará co plena independencia e só dará contas da 
súa xestión ao Pleno da Corporación.

 •  A posible adhesión ao Plan PREMADECOR dos concellos e outras entidades locais da Provincia, mesmo coa 
posibilidade de que as situadas no rango de poboación que non supera os 10.000 habitantes poidan delegar a 
análise de riscos,uso do canle de denuncias e bo goberno e instrución dos procedementos correctivos que sexan 
competencia da Administración local.

 •  A realización de cursos de formación e divulgación do contido deste Plan e das súas medidas. Para que estes 
cursos produzan o seu efecto, todas as persoas que exercen cargos representativos ou teñen a condición de 
persoal ao servizo da Corporación quedan comprometidas, por esta declaración, a asistir a unha sesión formativa.
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En resumo: O concello de Pontedeume, e as persoas que exercen cargos representativos ou prestan servizos para a 
mesma quedan comprometidos cos principios expostos e asumen a obriga de colaborar en todo momento para conseguir 
a plena eficacia das medidas de prevención, detección, corrección e persecución que se establecen neste Plan.

ANEXO III. CÓDIGO DE CONDUTA DAS PERSOAS NO EXERCICIO DE CARGOS REPRESENTATIVOS E DO PERSOAL AO SER-
VIZO DA CORPORACIÓN PROVINCIAL.

A) PARA PERSOAS NO EXERCICIO DE CARGO REPRESENTATIVO

No marco da xestión e execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), así coma na xestión, 
aplicación e control de todos os fondos públicos, as persoas que exercen cargo representativo como membros do Pleno 
da Corporación e dalgún outro órgano colexiado, ou ben como titulares ou suplentes de órganos de carácter unipersoal, 
axustarán toda a súa conduta aos principios e estándares recollidos no Código de bo goberno local da FEMP, ao que se 
adheriu esta Deputación Provincial mediante acordo plenario de 21 de decembro de 2018 (BOP núm. 18, de 25 de xaneiro 
de 2019).

Asemade, respectarán estritamente os deberes establecidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de acceso á infor-
mación, transparencia e bo goberno. En particular, cumprirán cos principios de bo goberno establecidos no artigo 26 da 
devandita Lei e absteranse de incorrer nas condutas constitutivas de infracción en materia de incompatibilidades ou confli-
to de intereses (artigo 27 en relación co artigo 75 da Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases de Réxime local ) e de infraccións

en materia de xestión económico-orzamentaria (artigo 28).

B) PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA CORPORACIÓN.

Todo o persoal ao servizo da Corporación, tanto cunha relación de carácter funcionarial como laboral, cumprirán co 
código de conduta establecido no artigo 52 do Texto refundido do Estatuto básico do empregado público (Real decreto 
lexislativo 5/2015, de 30 de outubro), así como cos principios´éticos recollidos no artigo 53 e os principios de conduta 
enumerados no artigo 54 do devandito texto legal.

Asemade, a xestión e control dos fondos procedentes do PRTR levarase a cabo cunha rigorosa observancia da lexisla-
ción da Unión, nacional e autonómica, con especial atención ás seguintes materias:

 •  Elixibilidade dos gastos.

 •  Contratación pública.

 •  Réxime das axudas.

 •  Información e publicidade.

 •  Medio ambiente.

 •  Igualdade de oportunidades e non discriminación.

En resumo: todo o persoal ten a obriga de ler e cumprir co disposto neste código, colaborando coa súa difusión no 
centro de traballo e nas relacións con contratistas, provedores e persoas beneficiarias de subvencións. E as persoas 
responsábeis de cada servizo deberán contribuír a solventar calquera dúbida respecto deste código e servir de exemplo no 
seu estrito cumprimento.

Un exemplar deste documento e dos preceptos legais que se citan serán asinados por cada unha das persoas que 
participe na redacción, tramitación, aprobación, xestión, xustificación ou control dos fondos públicos procedentes do PRTR.

ANEXO IV: DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES (FORMULARIO DACI)

“EXPEDIENTE SUBTEL 202XXXXXXXXX

Co fin de garantir a obxectividade e imparcialidade neste procedemento de (contratación/concesión de subvención/
xustificación de subvención), a persoa que subscribe o presente documento, na súa condición de (cargo representativo/
persoal funcionario/membro designado do comité de expertos) e, xa que logo, participante no procedemento de (elabora-
ción/tramitación/resolución) do expediente,

DECLARA:

PRIMEIRO.- Que con carácter previo a súa intervención no presente expediente foi debidamente informado do seguinte:

1. Que o artigo 61.3 “Conflito de intereses” do Regulamento UE/2018/1046, do Parlamento europeo e do Consello, 
de 18 de xullo (Regulamento financeiro da Unión Europea) establece que “existirá conflito de intereses cando o exercicio 
imparcial e obxectivo das funcións poida verse comprometido por razón familiares, afectivas, de afinidade política ou naci-
onal, de interese económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese persoal”.
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2. Que o artigo 64, “Loita contra a corrupción e prevención de conflito de intereses” da Lei 9/2017, de 8 de novembro, 
de Contratos do Sector Público, ten como fin evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no pro-
cedemento , asegurando a igualdade de trato de todos os candidatos e licitadores.

3. Que o artigo 23. “Abstención”, da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime xurídico do Sector Público, establece 
que deberán absterse de intervir no procedemento tanto as autoridades coma o persoal no que poida darse algunha das 
circunstancias que se enumeran deseguido:

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución poida influír a de aquel, ser administrador 
de sociedade ou entidade interesada ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.

b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable ou parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao 
ou de afinidade dentro do segundo, con calquera das persoas interesadas, cos administradores de entidades ou socieda-
des interesadas e tamén con asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como 
compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.

c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.

d) Ter intervido como perito ou testemuña no procedemento de que se trate.

e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto ou terlle prestado nos dous 
últimos anos servizos profesionais de calquera tipo ou en calquera circunstancia ou lugar.

SEGUNDO.- Que non se atopa incurso en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das indica-
das no artigo 61.3 do Regulamento financeiro da UE e que non concorre na súa persoa ningunha causa de abstención do 
artigo 23.2 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime xurídico do Sector público, que poida afectar ao procedemento de 
licitación/concesión.

TERCEIRO.- Que se compromete a por en coñecemento do (órgano de contratación/comité de expertos/comisión 
avaliadora) de xeito inmediato calquera situación de conflito de intereses ou causa de abstención que se poida producir.

CUARTO.- Coñezo que unha declaración de ausencia de conflito de intereses que resulte falsa ou falseada pode dar 
lugar ás responsabilidades administrativas, disciplinarias ou mesmo penais, ao tratarse dun documento público, sen pre-
xuízo da obriga de indemnizar polos danos causados.

E para que así conste, asino a presente DACI, que se incorpora ao expediente de referencia”.

ANEXO V: BANDEIRAS VERMELLAS

As BANDEIRAS VERMELLAS son sinais de alarma, listas ou indicios dun posible fraude. A existencia dunha bandeira 
vermella non implica necesariamente a existencia de fraude, pero si indica que unha determinada área de actividade 
necesita atención extra para descartar ou confirmar un potencial fraude.

No presente Anexo, incorpórase a Listaxe de bandeiras vermellas e controis propostos do Anexo II da Guía para a apli-
cación de medidas anti-fraude na execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia elaborada polo Servizo 
Nacional de Coordinación Antifraude da IGAE, que se pode atopar no enlace deseguido:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Anexo%20II.%20Listado%20BR%20y%20
controles.pdf

Sobre dita ferramenta realizaranse os axustes que se consideren precisos, tendo en conta a natureza e circunstancias 
de cada expediente de gasto.”

Pontedeume, 13 de outubro de 2022

O Alcalde

Bernardo Fernández Piñeiro
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