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sobre a encomenda ou acumulación, non requirindo máis acordos que os adoptados, xa que o
acordo adoptado polo órgano competente, despregará os seus efectos durante o prazo aprobado ou
se fose o caso, ata que o mesmo órgano poña fin a mesma se esta se producise con anterioridade
ao prazo inicialmente previsto.
As encomendas ou acumulacións, con independencia da aplicación orzamentaria á que se
aplique o gasto, o mesmo non ten a cualificación dunha produtividade, xa que se está retribuíndo con
carácter estable e pola mesma contía mensual unha acumulación ou encomenda de funcións, polo
que o seu devengo a partires da adopción do acordo é estable ata que o órgano se pronuncie sobre
o seu remate ou ata que se teña producido o remate da mesma por terse expirado o prazo para a
que se acordou.

BASE 35ª.-

Retribucións das e dos integrantes da Corporación.-

A concesión de dedicación exclusiva e de dedicación parcial implicará a alta correspondente
no réxime da Seguridade Social, así mesmo, acreditarase ao cumprimento dos requisitos que sexan
esixibles pola lexislación que lle sexa de aplicación, extremos que se verificarán pola Área de
Recursos Humanos e Formación.
O acordo de concesión de dedicación parcial determinará a xornada mínima a realizar e, de
ser o caso, o réxime de compatibilidade con outras actividades conforme á lexislación vixente, que
deberán quedar rexistradas no rexistro ao efecto, e que serán notificadas ao Tribunal de Contas no
seu requirimento anual.
O réxime de dedicación exclusiva e o de dedicación parcial serán incompatibles coa
percepción de axudas de custo por asistencia aos órganos colexiados do Concello e dos Organismos
Autónomos ou empresas dependentes.
Ó réxime de dedicación exclusiva e parcial seralle de aplicación o acordo do Concello-Pleno
adoptado en sesión de data 29 de xuño de 2015.
Se se producise algún tipo de regulación en canto ao número de dedicacións exclusivas así
como as súas retribucións, de supoñer algún axuste a baixa tanto en número como en retribucións,
estas axustaranse de forma automática aos límites fixados pola normativa reguladora no seu caso.
As retribucións do/a Alcalde/sa e dos/as Sres./Sras. Concelleiros/as, para o ano 2019, non
serán maiores co previsto no artigo 75 bis da Lei 7/1985 (LBRL), incorporado pola Lei 27/2013, de 27
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de decembro, quedando fixado o límite no 80% das retribucións previstas para un/ha Secretario/a de
Estado, quedando a contía para os Concellos que teñen unha poboación entre 150.001 e 300.000
habitantes, na que se atopa Vigo, nun máximo de 80.000 euros por todos os conceptos retributivos.
De igual xeito, darase cumprimento, ao previsto no artigo 75 ter e 104 bis da Lei 7/1985,
incorporado pola Lei 27/2013, en canto ao número de concelleiros ou concelleiras con dedicación
exclusiva e de persoal eventual.
En relación con ambos límites máximos para a cidade de Vigo (18 concelleiros ou
concelleiras como máximo en dedicación exclusiva e 27 eventuais).

Asistencias a sesións de órganos colexiados
O réxime das indemnizacións dos concelleiros/as que non ostenten dedicación parcial nin
exclusiva será o establecido no acordo do Concello-Pleno de data 26 de abril de 2004, coas
limitacións do número de sesións que serán indemnizadas, recolléndose as contías na Base 36ª das
de Execución do Orzamento do ano 2003, que se reproducen:
Pleno ordinario 360,61 euros. Pleno extraordinario 180,30 euros. Xunta de Goberno Local, so
se pagarán 4 ao mes, Presidencia se non ten dedicación 300,51 euros, os demais integrantes sen
ningunha dedicación, 90,15 euros. Xunta de voceiros e voceiras para integrantes sen dedicación
90,15 euros. Comisións informativas para integrantes sen dedicación, Presidencia 300,51 euros,
demais integrantes sen dedicación, 90,15 euros.
Aos efectos da inclusión na nómina de cada mes, pola Secretaría do Pleno ou da Xunta de
Goberno, remitirase a preceptiva certificación de asistencia aos órganos colexiados.

BASE 36ª.-

Indemnizacións por razón do servizo.-

1.As axudas de custo a percibir polos/as integrantes da Corporación, funcionariado e
demais persoal do Concello para satisfacer os gastos que orixine o desprazamento e a estancia fóra
da residencia oficial adaptaranse ao disposto no Real Decreto 462/2002, do 24 de maio e
disposicións complementarias. O persoal funcionario que teña asignado o nivel 30 de complemento
de destino, incluiranse no Grupo 1º de clasificación de persoal e axuda de custo que figura nos
anexos I, II e III da citada normativa.
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As indemnizacións por residencia eventual só poderán ser aplicadas ás comisións de servizo
nas que a finalidade sexa a de comisión de traballo ou estudio, de ningún xeito aplicarase para a
asistencia a cursos, xornadas, seminarios ou actividades de natureza análoga.
Os e as integrantes da Corporación non percibirán axudas de custo de aloxamento e
manutención por razón de desprazamento fóra do termo municipal, senón que se lles abonarán os
gastos efectivamente realizados xustificados e aprobados polo órgano competente, podendo percibir,
con todo, anticipos a conta “para xustificar” con anterioridade ao inicio da viaxe ou desprazamento
A xustificación destes gastos e os de viaxe ou locomoción, efectuaranse segundo as normas
de aplicación xeral nas administracións públicas.
En ningún caso se librará cantidade a favor dos e das compoñentes da Corporación distinta
das que figuran nestas Bases, agás as dietas ou gastos por asistencia a tribunais.
O funcionariado e demais persoal do Concello poderá ser resarcido dos gastos de
locomoción e manutención que por razón do servizo se veña obrigado a realizar dentro do termo
municipal. Nos casos de gastos de locomoción por poñer o vehículo para o desempeño de funcións
propias do Concello (inspección, control, vixilancia, xestión, etc), os gastos suxeitaranse aos límites
por quilómetro que está a regular o RD 462/2002 e súa verificación e conformidade, estará
residenciada na xefatura de servizo ou de área.
En canto aos gastos fora do termo municipal, no día de saída poderanse percibir gastos de
aloxamento pero non gastos de manutención, salvo que a hora fixada para iniciar a comisión sexa
anterior as catorce horas, en que se percibirá o 100 % de ditos gastos, porcentaxe que se reducirá
ao 50 % cando a devandita hora de saída sexa posterior as catorce horas pero anterior as vinte e
dúas horas.
No día de regreso non se poderán percibir gastos de aloxamento nin de manutención,
salvo que a hora fixada para concluír a comisión sexa posterior as catorce horas, en cuxo caso
percibirase, con carácter xeral, unicamente o 50 % dos gastos de manutención. En todo caso, nos
supostos de desprazamento que teñen a súa chegada a cidade antes da 15,00 horas, tampouco
se devengará dereito a media axuda.
En casos excepcionais, na que a hora de regreso do viaxe ou comisión de servizo sexa
posterior as vinte e dúas horas, e por iso obrigue a realizar a cea fóra da residencia habitual,
farase constar na Orden da comisión, abonándose adicionalmente o importe, en un 50 % da
correspondente axuda de custo de manutención, previa xustificación coa factura ou o recibo do
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correspondente establecemento, de non aportarse este documento, non haberá dereito a esta
media axuda.
Utilización de vehículos particulares e outros medios especiais de transporte.
Se o autorizar a comisión de servizo non se determinase expresamente o medio de
transporte, o/a comisionado/a poderá empregar os medios regulares dispoñibles, de acordo co
previsto no Real Decreto 462/2002.
Cando, excepcionalmente, así se determine no acordo, poderase utilizar vehículos
particulares ou outros medios especiais de transporte nos casos previstos na normativa en cada
momento vixente.
No caso de estar autorizado o uso de vehículo particular, e de haber autoestrada no
traxecto, esta será sempre utilizable, sendo o seu custo un gasto indemnizable, coa acreditación
dos xustificantes. Os tíckets da autoestrada serán a xustificación do uso do vehículo, e polo tanto
o dereito da persoa comisionada a que se lle abone o prezo quilómetro previsto en cada
momento. No caso que haxa autorización de máis dun/ha empregado/a para asistir a/as xornadas,
para ter dereito a ser resarcido/a polo custo do quilometraxe, terán que acreditar o gasto da
autoestrada, en caso contrario, o custo do quilometraxe tan só será resarcido a aquel empregado
ou empregada que acredite o mesmo cos tíckets da autoestrada.
No suposto de utilización de taxis ou vehículos de alugueiro con ou sen condutor/a,
poderase autorizar excepcionalmente na orden da comisión que o importe a percibir polos gastos
de viaxe sexa o realmente gastado e xustificado. Se se utilizan taxis, a xustificación indicará orixe
e destino da carreira, identificando o nº de taxi e data do servizo.
Cando a orde da comisión o autorice, serán asi mesmo indemnizables como gastos de
viaxe, una vez xustificados documentalmente, os gastos de desprazamento en taxi entre as
estacións de ferrocarril, autobuses, portos e aeroportos e o lugar de destino da comisión ou lugar
da residencia oficial, segundo se trate de ida ou volta, respectivamente, así como os
correspondentes a xestións ou dilixencias, relacionadas co servizo de que se trate.
Cando a empregada ou empregado vaia en representación da Administración con mandato
expreso da Alcaldía-Presidencia, e sexa un acto non relacionado con cursos, xornadas ou
conferencias de interese para a/o empregada/o, o gasto no que incorra, non estará sometido aos
límites establecidos no Real Decreto 462/2002. En todo caso, esta circunstancia deberá quedar
reflectida na autorización que a Alcaldía-Presidencia faga, que podería establecer un límite ao
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gasto, que estará sometida a fiscalización previa co obxectivo de comprobar que se trata dun acto
de tipo institucional no ámbito dos cargos electos.
En relación co órgano competente para a autorización da asistencia e do gasto, estarase
ás delegacións do Sr. Presidente ou Sra. Presidenta e da Xunta de Goberno Local.

BASE 37ª.- Persoal que presta servizos en entidades dependentes ou vinculadas a
Corporación.O persoal que preste servizos de secretaría, intervención ou realice funcións de
administración e contabilidade ou de asesoría xurídica na Mancomunidade, Área Metropolitana,
Consorcio Casco Vello de Vigo, Organismos Autónomos, empresas públicas ou entidades
dependentes ou vinculadas coa Corporación, será recompensado con cargo ao orzamento da
entidade que lle corresponda, pola asistencia a xuntas, sesións ou consellos de administración
mediante as axudas de custo por asistencia que de ser o caso lle correspondan, así como polas
demais indemnizacións ou gratificacións que por razón do servizo ou por acumulación de funcións se
xeren.
A contía das axudas de custo e das gratificacións serán as establecidas polos consellos de
administración ou órganos reitores dos organismos e demais entidades e actualizaranse anualmente
en función da evolución da porcentaxe de incremento salarial do persoal ao servizo das
administracións públicas. As indemnizacións non terán a cualificación de retribucións, senón de
indemnizacións con cargo ao capítulo 23 da estrutura orzamentaria vixente.
Calquera actuación distinta das previstas anteriormente e que poida ser obxecto de
compensación económica deberá ser autorizada po la Xunta de Goberno Local.
BASE 38ª.-

Subvencións.-

A tramitación do expediente da concesión, obxectivos a alcanzar, procedemento de selección,
réxime de outorgamento, obrigas do/a beneficiario/a, causas de extinción das subvencións e todo o
réxime de control, estarán suxeitos a seguinte normativa:

Normativa de aplicación.
•Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
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