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PREÁMBULO 

1.- Consideracións previas  

A aprobación deste Plan Estratéxico de Subvencións de Participación Cidadá, máis de alá dunha 
obrigación legal imposta pola Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, obedece ao 
obxectivo da Corporación de someter  súa actividade subvencional aos principios de boa xestión 
propugnados pola Unión Europea. Neste liña, este Plan Estratéxico ten por finalidade, en palabras 
da Exposición de Motivos da LGS, introducir "unha conexión entre os obxectivos e efectos que se 
pretende conseguir, cos custos previsibles e as súas fontes de financiamento, co obxecto de 
adecuar as necesidades públicas a cubrir a través das subvencións coas previsións de recursos 
dispoñibles, con carácter previo ao seu nacemento e de forma plurianual". 

O artigo 10 do Real Decreto 887/2006 determina que os Plans Estratéxicos de Subvencións son un 
instrumento de planificación das políticas públicas que teñen por obxecto o fomento dunha 
actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública. 

O Plan Estratéxico da Concellería de Participación Cidadá do Concello de Ourense 2018-2020 
comprende a actividade subvencional da área de Participación Cidadá, e concretamente as liñas de 
subvención para asociacións de veciños do concello de Ourense. 

2.- Normativa de aplicación 

A ordenación do Plan estratéxico de subvencións articúlase sobre a base dos seguintes fitos 
normativos:  
 

A Constitución , no seu artigo 31.2: “o gasto público realizará unha asignación equitativa dos 
recursos públicos, e a súa programación e execución responderán os criterios de eficiencia e 
economía”.  

A Lei 38/2003 do 17 de novembro, Lei Xeral de Subve ncións  recolle no seu artigo 8.1 “Os 
órganos das Administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de 
subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os 
obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa 
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso 
ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.  

Real Decreto 887/2006  do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 Xeneral 
de Subvencións, do 17 de novembro. Artigo 12.3 “Os plans estratéxicos de subvencións teñen 
carácter programático e o seu contido non crea dereitos nin obrigacións; a súa efectividade quedará 
condicionada á posta en práctica das diferentes liñas de subvención, atendendo entre outros 
condicionantes, ás dispoñibilidades orzamentarias de cada exercicio.”  

A Lei 9/2007,  do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, recolle no seu artigo 5.1 “Os órganos da 
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán 
concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e efectos que pretenden coa súa 
aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de 
financiamento, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade 
orzamentaria.” 
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Decreto 11/2009 , do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007 do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, capítulo II, Plans estratéxicos. 

O ámbito obxectivo do presente Plan vén dado por aquelas actuacións do concello de Ourense que, 
encadradas na actividade pública de fomento, reúnen as características descritas no artigo 2.1 da 
Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións:  

"... toda disposición dineraria realizada por calquera dos suxeitos contemplados no artigo 3 desta lei, 
a favor de persoas públicas ou privadas, e que cumpra os seguintes requisitos:  

a) Que a entrega se realice sen contraprestación directa dos beneficiarios. 

 
b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun 
proxecto, a realización dunha actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou 
por desenvolver, ou a concorrencia dunha situación, debendo o beneficiario cumprir as obrigacións 
materiais e formais que se estableceron. 

 
c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto o fomento dunha 
actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública."  

Apróbase este Plan Estratéxico en aplicación do preceptuado no artigo 8.1 da Lei 38/2003 do 17 de 
novembro Lei Xeral de Subvencións, que o converte nun requisito previo á concesión de calquera 
subvención: 

 “Os órganos das Administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de 

subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os 

obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa 

consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso 

ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria”.  

Unha recente liña xurisprudencial, da que son mostra as STS do 26 de xuño de 2012, do 4 de 
decembro de 2012, do 28 de xaneiro de 2013, do 16 de abril de 2014, que anula convocatorias de 
subvencións por ausencia do Plan Estratéxico, que consideran "requisito esencial e previo á 
regulación da subvención, de tal forma que si require unha formalización ou instrumentalización 
externa que, aínda que non é esixible unha determinada formalidade, se unha definición específica 
que poida ser identificada", fai imprescindible a aprobación deste Plan Estratéxico co obxecto de 
dotar de lexitimidade á acción de fomento que se prevé levar a cabo nesta Administración. De igual 
modo, a partir da súa aprobación as propostas que se expoñan deben estar recollidas neste 
documento. 

Para a determinación do contido mínimo deste Plan Estratéxico tívose en conta o artigo 12 do Real 
Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, Xeneral de 
Subvencións: 
 
a) Obxectivos estratéxicos, que describen o efecto e impacto que se espera lograr coa acción 
institucional durante o período de vixencia do plan e que han de estar vinculados cos obxectivos 
establecidos nos correspondentes programas orzamentarios. Cando os obxectivos estratéxicos 
afecten o mercado, deberanse identificar ademais os fallos que se aspira a corrixir, cos efectos 
previstos no apartado 2 do artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións. 
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b) Liñas de subvención nas que se concreta o plan de actuación. Para cada liña de subvención 
deberán explícitar os seguintes aspectos:  
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores cara aos que se dirixen as axudas. 2.º Obxectivos e 
efectos que se pretenden coa súa aplicación. 
3.º Prazo necesario para a súa consecución.  
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento, onde se detallarán as 
achegas das distintas Administracións Públicas, da Unión Europea e doutros órganos públicos ou 
privados que participen nestas accións de fomento, así como aquelas que, tendo en conta o 
principio de complementariedade, correspondan aos beneficiarios das subvencións.  
5.º Plan de acción, no que concretarán os mecanismos para poñer en práctica as liñas de 
subvencións identificadas no Plan, delimitaranse as liñas básicas que deben conter as bases 
reguladoras da concesión a que se fai referencia no artigo 9 da Lei Xeral de Subvencións, o 
calendario de elaboración e, no seu caso, os criterios de coordinación entre as distintas 
Administracións Públicas para a súa xestión.  
 
c) Réxime de seguimento e avaliación continua aplicable ás diferentes liñas de subvencións que se 
establezan. A estes efectos, débense determinar para cada liña de subvención, un conxunto de 
indicadores relacionados cos obxectivos do Plan, que recollidos periodicamente polos responsables 
do seu seguimento, permitan coñecer o estado da situación e os progresos conseguidos no 
cumprimento dos respectivos obxectivos. 
 
d) Resultados da avaliación dos plans estratéxicos anteriores nos que se trasladará o contido dos 
informes emitidos. 
 
O contido do plan estratéxico poderá reducirse á elaboración dunha memoria explicativa dos 
obxectivos, os custos de realización e as súas fontes de financiamento nos seguintes casos: 
 
a) As subvencións que se concedan de forma directa, de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 
Xeral de Subvencións. 
 
b) As subvencións que, de maneira motivada, determínense por parte do titular do Departamento 
ministerial, en atención á súa escasa relevancia económica ou social como instrumento de 
intervención pública." 
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3.- Natureza xurídica 

Os Plans Estratéxicos de Subvencións son un instrumento de xestión de carácter programático, que 
carece de rango normativo, que non supón unha incidencia directa na esfera dos particulares, nin a 
súa aprobación xera dereitos nin obrigacións para a administración.  

A súa efectividade queda condicionada á aprobación das correspondentes bases e convocatorias 
das diferentes liñas de subvención, así como das dispoñibilidades orzamentarias de cada exercicio. 

4.- Competencia 

O órgano competente para a aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións, é a Xunta de 
Goberno Local, dado que se trata dun instrumento de planificación estratéxica da actividade 
subvencional ou de fomento e de xestión económica, de acordo co previsto no apartado g) do artigo 
127 da Lei de bases de Réxime Local. 

 

I.- ÁMBITO SUBXECTIVO 

O ámbito subxectivo deste Plan Estratéxico, ao amparo do preceptuado polo artigo 8 en relación co 
artigo 3 da LGS, constitúeo a concellería de Participación Cidadá do Concello de Ourense. 

II.- ÁMBITO TEMPORAL 
 
De conformidade co establecido no art. 11.4 do Regulamento de Subvencións establécese unha 
vixencia do Plan de Subvencións de tres anos, é dicir abarca a actividade subvencional do Concello 
dos anos 2018 a 2020 inclusive.  

Non obstante o anterior, anualmente, á vista dos informes de seguimento e tendo en conta as 
dispoñibilidades orzamentarias poderán modificarse, substituírse por outras ou eliminarse liñas de 
subvencións.  

Dentro de cada unha das liñas poderá actualizarse ou modificarse calquera aspecto do seu contido, 
ben polos resultados nos informes de seguimento en canto á consecución dos obxectivos ou a 
adecuación dos recursos investidos, ben por outros motivos debidamente xustificados 

III.- ASPECTOS ESTRATÉXICOS DO PLAN 

MISIÓN, VISIÓN E VALORES 

Misión 

Representa a razón de ser do conxunto da actividade subvencional de Participación Cidadá 
impulsar, promover e potenciar a participación da sociedade civil estruturada da nosa cidade nos 
distintos ámbitos de xestión municipal de interese concorrente; definir e mellorar as canles de 
comunicación municipal, facilitando a máis ampla información sobre a actividade municipal e 
fomentando un plan de comunicación multidireccional entre cidadáns, asociacións e administración; 
fomentar a vida asociativa garantindo a convivencia solidaria; garantir o acceso do tecido asociativo 
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veciñal aos recursos e estruturas municipais para implicarse na xestión de equipamentos e 
actividades municipais e garantir a solidariedade e o equilibrio entre os distintos barrios”. 

Visión 

A actividade subvencional da concellería de Participación Cidadá será transparente, orientada por 
criterios de eficacia e eficiencia na realización do gasto público e cun obxectivo de mellora 
progresiva e en permanente control de resultados para un mellor servizo ao cidadán. 

Valores 

A concesión de subvencións pola concellería de Participación Cidadá debe responder aos seguintes 
principios: 
Principio de publicidade : Este principio materialízase na convocatoria previa na que se garanta a 
publicidade da convocatoria e na publicidade das subvencións concedidas, iso sen prexuízo da 
posible concesión directa, de conformidade co establecido respecto diso na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de Subvencións, nas Bases de Execución do orzamento do Concello e demais 
normativa de aplicación. 
Principio de libre concorrencia : Devandito principio materialízase na determinación dos requisitos 
que deben cumprir os beneficiarios, non restrinxindo o acceso a quen se atope en igual de 
condicións, de tal maneira que se garanta a concorrencia e igualdade na distribución de fondos 
públicos, iso sen prexuízo da posible concesión directa que, de conformidade co establecido na 
norma aplicable, deberá contar, con carácter previo, coas debidas dispoñibilidades orzamentarias. 
Principio de obxectividade : A concesión de subvencións realizarase conforme a criterios 
obxectivos, previamente establecidos na convocatoria a fin de garantir o coñecemento previo dos 
mesmos polos potenciais beneficiarios. 
Principios de transparencia e igualdade e non discr iminación na asignación dos recursos 
públicos : Devandito principio materialízase coa observancia dos principios de concorrencia, 
obxectividade e publicidade, sen prexuízo da aplicación dos supostos legais de concesión directa. 
Principios de eficacia e eficiencia : Eficacia no cumprimento dos obxectivos marcados co 
establecemento dun procedemento de seguimento e control das subvencións concedidas e 
eficiencia na asignación de recursos públicos, coa valoración das subvencións e a asignación aos 
proxectos mais eficientes, debéndose xustificar cuantitativa e cualitativamente as subvencións 
percibidas. 
Principio de adecuación á estabilidade orzamentaria  e de regra de gasto : A concesión de 
subvencións axustarase aos principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e á 
regra de gasto, nos termos previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. 
Principio de control e análise da adecuación  dos fins das entidades solicitantes aos principios de 
igualdade e non discriminación no exercicio das actividades subvencionadas. 
 
IV.- OBXECTIVOS XERAIS 
 

Son obxectivos xerais deste Plan, comúns a todas as liñas de subvención, os seguintes: 
 
1.- Dar cumprimento ao mandato legal recollido no art. 8.1 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, que 
obriga aos Concellos que previamente á concesión de subvencións, procédase a aprobar o seu 
correspondente Plan Estratéxico. 
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2.- Establecer e normalizar, para o conxunto das diferentes liñas de subvencións da concellería de 
Participación Cidadá, un conxunto de principios e bases de execución comúns ás mesmas. 
 
3.- Mellorar e racionalizar a xestión das subvencións coa valoración dos aspectos de 
transversalidade, eficacia e eficiencia na xestión das diferentes liñas de axudas. 
 
4.- Facilitar e aumentar a participación cidadá do concello de Ourense, a través da mellora e o 
incremento de actividades e das ferramentas necesarias para o seu funcionamento. 
 
V.- LIÑAS ESTRATÉXICAS DO PLAN 
 
As liñas de subvencións, que integran a actividade de fomento da concellería de Participación 
Cidadá son as seguintes: 
 

LIÑA ESTRATÉXICA 
1 
2 
 
3 
4 

PARTICIPACION CIDADÁ 
Actividades e funcionamento de AA VV 
Locais e información para asociacións de veciños (DA 3ª da Lei 
9/2007 de Galicia) 
Adquisición de equipamento por AAVV 
Convenios con federacións e agrupacións de asociacións 

 
VI.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN 
 
De acordo co previsto na Lei Xeral de Subvencións e a Ordenanza Xeral de Subvencións aprobada 
polo concello de Ourense e as bases de execución do orzamento, a concellería de Participación 
Cidadá, deberán aplicar en materia de subvencións e axudas os seguintes procedementos de 
concesión: 

� Subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva 
� Subvencións concedidas en réxime de concorrencia, sen fixar orde de prelación, ata o 

esgotamento do crédito orzamentario previsto.. 
� Subvencións nominativas previstas no orzamento 

 
O réxime de concorrencia competitiva será o réxime xeral a aplicable á concesión de subvencións 
sendo o resto de procedementos excepcionais, debendo motivarse debidamente a súa utilización. 
Nas correspondentes bases de subvención deberá recollerse o procedemento adecuado a cada 
unha das liñas de subvención que se regulen. 
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VII.- PRAZOS DE EXECUCIÓN 

Con carácter xeral, as subvencións que se concedan terán carácter anual, estarán destinadas ao 
financiamento de gastos realizados no exercicio orzamentario e deberán perfeccionarse en todas as 
súas fases no exercicio de concesión. 

Naqueles supostos nos que as circunstancias fagan conveniente a fixación dun prazo de execución 
superior ao anual, ou a modificación do período elixible, deberanse recoller nas correspondentes 
bases de subvencións, convenios de colaboración ou resolución de concesión que se estableza coa 
entidade/asociación beneficiaria. 

VIII.- FINANCIAMENTO 

Estratéxico require a consignación orzamentaria e a aprobación, no seu caso, das correspondentes 
bases de Convocatoria. As liñas de actuación son susceptibles de incrementarse con achegas 
suplementarias de fondos doutras administracións ou a través das modificacións orzamentarias, a 
condición de que se previu na convocatoria nos termos previstos no Artigo 58 do Real Decreto 
887/2006 do 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 do 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións.  

A efectividade das liñas de axudas e subvencións incluídas no presente plan, quedarán 
condicionadas á existencia de crédito adecuado e suficiente no correspondente orzamento anual. 

A tramitación das subvencións levará aparellada paralelamente a tramitación de gasto. 

IX.- POSIBILIDADE DE PAGO ANTICIPADO DAS SUBVENCION S CONCEDIDAS 

De conformidade co artigo 34 da Lei Xeral de Subvencións: “Tamén se poderán realizar pagos 
anticipados que supoñerán entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como 
financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención. Dita 
posibilidade e o réxime de garantías deberán preverse expresamente na normativa reguladora da 
subvención”; as bases das diferentes convocatorias e os convenios elaborados para as subvencións 
nominativas nos orzamentos municipais, en función as necesidades de financiamento do tipo de 
proxecto a subvencionar, dos destinatarios da subvención e dos principios de eficacia e eficiencia 
que deben rexer toda actuación pública, poderán de forma motivada establecer a posibilidade de 
pagos anticipados, ata o límite máximo que no seu caso se estableza na Ordenanza Xeral de 
Subvencións do Concello. 
 
 
X.- FISCALIZACIÓN  
 
As competencias de fiscalización das subvencións osténtanse pola Intervención Xeral do Concello 
de Ourense que realizará o control financeiro do plan con carácter anual e que seleccionará aquelas 
liñas de subvención que deban de ser obxecto de control financeiro. 
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XI.- CONTROL E SEGUIMENTO DO PLAN  

Levarase a cabo control e seguimento do Plan Estratéxico en varias vertentes:  
 
Control económico-financeiro  das subvencións concedidas, que está encomendado á 
Intervención Xeral do Concello de Ourense, que se realizará nas condicións recollidas na lexislación 
vixente e cos procedementos que por parte da Intervención Xeral determínense. 
 
Control e seguimento do Plan . Este Plan Estratéxico debe ser revisado ao obxecto de:  

− Modificar ou actualizar as liñas de subvención que puidesen perder a súa vixencia, ou que 
non sexan eficaces para o cumprimento dos obxectivos.  

− Actualizar os importes daquelas que se manteñan.  
− Incluír novas liñas de actuación que se consideren necesarias para a consecución dos 

obxectivos previamente establecidos. 
 

Este seguimento realizarase anualmente polo Servizo de Participación Cidadá que analizará:  
(a) Informe da execución orzamentaria das aplicacións do Orzamento destinadas a 

subvencións.  
(b) Relación detallada de todas as subvencións concedidas así como do seu importe en cada 

un dos programas de subvencións establecidos.  
(c) Avaliación das Liñas estratéxicas establecidas no Plan estratéxico de Subvencións co grao 

de cumprimento dos distintos obxectivos fixados no mesmo. 
 

XII.- REVISIÓN DO PLAN 

En base aos informes de control e seguimento do Plan aprobados e as propostas formuladas polo 
Servizo de Participación Cidadá, anualmente levará a cabo unha revisión do Plan, introducindo no 
mesmo as modificacións que se consideren adecuadas á consecución dos obxectivos definidos no 
mesmo. 

 A revisión do Plan Estratéxico procederá tamén no caso de que se produzan modificacións 
lexislativas que impoñan unha modificación do seu contido.  
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ANEXO: LIÑAS ESTRATÉXICAS, OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS E OPERA TIVOS, ACCIÓNS, 
CRONOGRAMA E CUSTOS DA CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN  CIDADÁ  

LIÑA I — ACTIVIDADE E FUNCIONAMENTO DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS 

1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS: 

1. Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións veciñais, como instrumento de 
participación cidadá ante a administración local e como entidades xestoras de actividades de 
intereses social, participativo, deportivo, cultural e/ou ambiental. 

 2. Proporcionar medios, locais e ferramentas ás Asociacións de Veciños para aumentar e mellorar 
o funcionamento interno das entidades xunto cun aumento participativo.  

3. Facilitar o desenvolvemento das actividades das Asociacións de Veciños e o acceso á 
información, que coadxuven e complementen a actividade municipal nos barrios e pobos. 

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA E SECTORES AOS QUE  SE DIRIXE:  

Asociacións de veciños inscritas no rexistro de entidades do Concello de Ourense. 

3.- CENTRO XESTOR: Servizo de Participación Cidadá. 

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  E EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTER:  

Facilitar o desenvolvemento de actividades sociais: eventos lúdicos, festivos, culturais e deportivos 
que non conten con axudas municipais específicas, cuxo obxectivo sexa mellorar a convivencia, e 
que favorezan a relación, colaboración e integración entre a veciñanza. Motivar a participación no 
tecido asociativo e nas políticas en materia de participación cidadá que desprega o Concello de 
Ourense. Promover proxectos asociativos e interasociativos de interese xeral que se promovan 
desde as asociacións de veciños. 

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PRAZO NECESARIO PARA A SÚA CON SECUCIÓN: 2018-2020 

6.- CUSTOS PREVISIBLES E FONTES DE FINANCIAMENTO:  

Os custos previsibles para cada un dos exercicios son os seguintes: 

 
- Exercicio 2018: 65.000 euros 
- Exercicio 2019: 65.000 euros 
- Exercicio 2020: 65.000 euros 

A realización de cada convocatoria de concesión de axudas queda expresamente condicionada á 
existencia de partida para tal efecto e de crédito suficiente nela.  

Igualmente deberá existir crédito suficiente no momento de resolución de cada convocatoria para 
poder conceder as axudas individuais que se soliciten. 

 Cada convocatoria permitirá outorgar subvencións ata esgotar na súa totalidade o crédito 
orzamentario existente na partida que para ese efecto estea habilitada. 
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Esta liña de axudas para asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de participación 
Cidadá do Concello de Ourense finánciase con fondos propios.  

En ningún caso o importe da subvención superará o 75% do custo total do proxecto para 
desenvolver polo beneficiario. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como 
no exame da conta xustificativa.  

As subvencións concedidas nesta liña estratéxica serán compatibles con outras axudas e 
subvencións públicas sempre que no seu conxunto non excedan do 100% do custo do proxecto 
subvencionado. 

7.- APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AFECTADAS:  

Os custos financiaranse integramente con cargo á aplicación do orzamento municipal seguinte: 
190.9240.48956 Subvencións a asociacións de veciños. 
 
8.- PLAN DE ACCIÓN E PROCEDEMENTO:  

O plan de actuación para a execución desta liña estratéxica, realizarase mediante a elaboración das 
correspondentes bases reguladoras e convocatorias aprobadas en Xunta de Goberno Local. 

9.- SEGUIMENTO, AVALIACIÓN CONTÍNUA E INDICADORES:  

Seguimento: A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos 
obxectivos previstos no acto de concesión da subvención documentarase mediante conta 
xustificativa do gasto realizado.  
 
Avaliación continua: A través do seguimento da documentación que as asociacións deben presentar 
con carácter anual no rexistro de entidades municipal. 
 
Indicadores: En particular analizaranse os seguintes indicadores:  
— Número de solicitudes 
— Número de concesións  
— Número de denegacións  
— Total de crédito concedido así como contía media das axudas  
— Incremento ou diminución no número de membros respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución no número de actividades respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución na capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución no número de actividades interasociativas respecto de anos 
precedentes, en termos agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións. 

10.- RÉXIME/MODALIDADE DE CONCESIÓN : Concorrencia competitiva. 
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LIÑA II — AUTORIZACIÓNS DE USO DE LOCAIS MUNICIPAIS  E PRENSA DIARIA 

1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS: 

1. Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións veciñais, como instrumento de 
participación cidadá ante a administración local e como entidades xestoras de actividades de 
intereses social, participativo, deportivo, cultural e/ou ambiental.  

2. Proporcionar medios, locais e ferramentas ás Asociacións de Veciños para aumentar e mellorar o 
funcionamento interno das entidades xunto cun aumento participativo.  

3. Facilitar o desenvolvemento das actividades das Asociacións de Veciños e o acceso á 
información, que coadxuven e complementen a actividade municipal nos barrios e pobos. 

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA E SECTORES AOS QUE  SE DIRIXE: 

Asociacións de veciños inscritas no rexistro de entidades do Concello de Ourense con polo menos 
tres anos de antigüidade na inscrición e co número mínimo de veciños de alta na asociación que se 
defina nas correspondentes bases reguladoras. 

3.- CENTRO XESTOR: Servizo de Participación Cidadá. 

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  E EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTER:  

Dotar ás asociacións de veciños, mediante a súa cesión de uso, de locais e os seus gastos 
racionais de luz e auga e xestión de residuos, para que poidan desenvolver as súas funcións e 
actividades.  

Ter a dispoñibilidade dunha rede de locais onde as entidades beneficiarias poidan interrelacionarse.  

Distribuír prensa diaria ás asociacións de veciños, facilitando o acceso á información municipal e 
provincial. 

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PRAZO NECESARIO PARA A SÚA CON SECUCIÓN: 2018-2020 

6.- CUSTOS PREVISIBLES E FONTES DE FINANCIAMENTO:  

Os custos previsibles para cada un dos exercicios son os seguintes: 
 
- Exercicio 2018: 200.000 euros 
- Exercicio 2019: 200.000 euros 
- Exercicio 2020: 200.000 euros 

A realización de cada convocatoria de concesión de axudas queda expresamente condicionada á 
existencia de partida para tal efecto e de crédito suficiente nela. 

Igualmente deberá existir crédito suficiente no momento de resolución de cada convocatoria para 
poder conceder as axudas individuais que se soliciten. 

Cada convocatoria permitirá outorgar subvencións ata esgotar na súa totalidade o crédito 
orzamentario existente na partida que para ese efecto estea habilitada. 
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Esta liña de axudas para asociacións de veciños en materia de participación cidadá do Concello de 
Ourense finánciase con fondos propios.  

É unha subvención é especie, custeando o concello o 100% do custo.  

As subvencións concedidas nesta liña estratéxica serán incompatibles con outras axudas. 

7.- APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AFECTADAS:  

Os custos financiaranse integramente con cargo ás seguintes aplicacións afectadas do orzamento 
municipal:  
 
190.9240.20200 Aluguer de edificios Participación Cidadá: 140.000 €  
 
130.9205.22001 Adquisición e repartición de prensa: 60.000 € 
 
8.- PLAN DE ACCIÓN E PROCEDEMENTO:  

O plan de actuación para a execución desta liña estratéxica, realizarase mediante a elaboración das 
correspondentes bases xerais reguladoras e convocatorias aprobadas en Xunta de Goberno Local.  

En cada convocatoria establecerase o número mínimo de horas que deberán permanecer abertos 
os locais a disposición dos usuarios. 

9.- SEGUIMENTO, AVALIACIÓN CONTÍNUA E INDICADORES:  

Seguimento: A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos 
obxectivos previstos no acto de concesión da subvención documentarase mediante conta 
xustificativa do gasto realizado.  

Avaliación continua: A través do seguimento da documentación que as asociacións deben presentar 
con carácter anual no rexistro de entidades municipal. 

Indicadores: En particular analizaranse os seguintes indicadores:  

— Número de solicitudes  
— Número de concesións  
— Número de denegacións  
— Total de crédito concedido así como contía media das axudas  
— Incremento ou diminución no número de membros respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución no número de actividades respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución na capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  
— Incremento ou diminución no número de actividades interasociativas respecto de anos 
precedentes, en termos agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  

10.- RÉXIME/MODALIDADE DE CONCESIÓN:  Concorrencia non competitiva 
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LIÑA III — MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS 

1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS:  

 

1. Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións veciñais, como instrumento de 
participación cidadá ante a administración local e como entidades xestoras de actividades de 
intereses social, participativo, deportivo, cultural e/ou ambiental. 

2. Proporcionar medios, locais e ferramentas ás Asociacións de Veciños para aumentar e mellorar o 
funcionamento interno das entidades xunto cun aumento participativo.  

3. Facilitar o desenvolvemento das actividades das Asociacións de Veciños e o acceso á 
información, que coadxuven e complementen a actividade municipal nos barrios e pobos. 

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA E SECTORES AOS QUE  SE DIRIXE: 
 

Asociacións de veciños inscritas no rexistro de entidades do Concello de Ourense. 

3.- CENTRO XESTOR: Servizo de Participación Cidadá. 

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  E EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTER:  

Facilitar ás asociacións a adquisición de mobiliario de oficina, e material non funxible, tales como 
ordenadores, impresoras, pequenos electrodomésticos, aparellos audiovisuais, destinados ao seu 
funcionamento e actividade. 

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PRAZO NECESARIO PARA A SÚA CON SECUCIÓN: 2018-2020 

6.- CUSTOS PREVISIBLES E FONTES DE FINANCIAMENTO:  

Os custos previsibles para cada un dos exercicios son os seguintes: 

- Exercicio 2018: 15.000 euros 
- Exercicio 2019: 15.000 euros 
- Exercicio 2020: 15.000 euros 

A realización de cada convocatoria de concesión de axudas queda expresamente condicionada á 
existencia de partida para tal efecto e de crédito suficiente nela.  

Igualmente deberá existir crédito suficiente no momento de resolución de cada convocatoria para 
poder conceder as axudas individuais que se soliciten.  

Cada convocatoria permitirá outorgar subvencións ata esgotar na súa totalidade o crédito 
orzamentario existente na partida que para ese efecto estea habilitada.  

Esta liña de axudas para asociacións de veciños en materia de participación cidadá do Concello de 
Ourense finánciase con fondos propios.  

En ningún caso o importe da subvención superará o 70 % do custo total do proxecto para 
desenvolver polo beneficiario. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como 
no exame da conta xustificativa.  
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As subvencións concedidas nesta liña estratéxica serán compatibles con outras axudas e 
subvencións públicas sempre que no seu conxunto non excedan do 100% do custo do proxecto 
subvencionado. 

7.- APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AFECTADAS:  

Os custos financiaranse integramente con cargo ás seguintes aplicacións afectadas do orzamento 
municipal:  
 
190.9240.78056 Subvención a asociacións para equipamento: 15.000 € 
 
8.- PLAN DE ACCIÓN E PROCEDEMENTO:  

O plan de actuación para a execución desta liña estratéxica, realizarase mediante a elaboración das 
correspondentes bases xerais reguladoras e convocatorias aprobadas en Xunta de Goberno Local.  

En cada convocatoria establecerase o número mínimo de horas que deberán permanecer abertos 
os locais a disposición dos usuarios. 

9.- SEGUIMENTO, AVALIACION CONTÍNUA E INDICADORES:  

Seguimento: A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos 
obxectivos previstos no acto de concesión da subvención documentarase mediante conta 
xustificativa do gasto realizado.  
 
Avaliación continua: A través do seguimento da documentación que as asociacións deben presentar 
con carácter anual no rexistro de entidades municipal. Indicadores:  
 
En particular analizaranse os seguintes indicadores: 

— Número de solicitudes 

— Número de concesións  

— Número de denegacións  

— Total de crédito concedido así como contía media de axúdalas 

— Evolución do número de membros respecto de anos precedentes, en termos agregados, das 
asociacións beneficiarias de subvencións.  

— Evolución do número de actividades respecto de anos precedentes, en termos agregados, das 
asociacións beneficiarias de subvencións.  

— Evolución da capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos agregados, das 
asociacións beneficiarias de subvencións. 

 — Evolución do número de actividades interasociativas respecto de anos precedentes, en termos 
agregados, das asociacións beneficiarias de subvencións.  

10.- RÉXIME/MODALIDADE DE CONCESIÓN:  Concorrencia non competitiva 
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LIÑA IV — FEDERACIÓNS E AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS 

1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS: 

1. Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións veciñais, como instrumento de 
participación cidadá ante a administración local e como entidades xestoras de actividades de 
intereses social, participativo, deportivo, cultural e/ou ambiental.  

2. Proporcionar medios, locais e ferramentas ás Asociacións de Veciños para aumentar e mellorar o 
funcionamento interno das entidades xunto cun aumento participativo.  

3. Facilitar o desenvolvemento das actividades das Asociacións de Veciños e o acceso á 
información, que coadxuven e complementen a actividade municipal nos barrios e pobos. 

2.- ÁREA DE COMPETENCIA AFECTADA E SECTORES AOS QUE  SE DIRIXE: 

Federación Limiar 
Agrupación de asociacións Miño 

3.- CENTRO XESTOR: Servizo de Participación Cidadá. 

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  E EFECTOS QUE SE PRETENDEN OBTER:  

Facilitar o desenvolvemento de actividades sociais: eventos lúdicos, festivos, culturais e deportivos 
que non conten con axudas municipais específicas, cuxo obxectivo sexa mellorar a convivencia, e 
que favorezan a relación, colaboración e integración entre a veciñanza.  

Promover a participación no tecido asociativo e nas políticas en materia de participación cidadá que 
desprega o Concello de Ourense.  

Favorecer o desenvolvemento de proxectos asociativos e interasociativos de interese xeral que se 
promovan desde as asociacións de veciños. 

5.- ÁMBITO TEMPORAL. PRAZO NECESARIO PARA A SÚA CON SECUCIÓN: 2018-2020 

6.- CUSTOS PREVISIBLES E FONTES DE FINANCIAMENTO:  

Os custos previsibles para cada un dos exercicios son os seguintes: 

- Exercicio 2018: 30.400 euros 
- Exercicio 2019: 30.400 euros 
- Exercicio 2020: 30.400 euros 

A tramitación queda expresamente condicionada á existencia de partida para tal efecto e de crédito 
suficiente nela.  

Esta liña de axudas finánciase exclusivamente con fondos propios. 

7.- APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AFECTADAS:  

Os custos financiaranse integramente con cargo ás aplicacións: 
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 190 9240 48934 Convenio Limiar: 15.200 € 
 190 9240 48935 Convenio Miño: 15.200 € 
 
 
8.- PLAN DE ACCIÓN E PROCEDEMENTO:  

Mediante convenios coas entidades que figuran nominativamente no orzamento municipal.  

En ningún caso o importe da subvención superará o 75% do custo total do proxecto para 
desenvolver polo beneficiario. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención como 
no exame da conta xustificativa.  

As subvencións concedidas nesta liña estratéxica serán compatibles con outras axudas e 
subvencións públicas sempre que no seu conxunto non excedan do 100% do custo do proxecto 
subvencionado. 

9.- SEGUIMENTO, AVALIACIÓN CONTÍNUA E INDICADORES:  

Seguimento: A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos 
obxectivos previstos no acto de concesión da subvención documentarase mediante a presentación 
de estados contables.  

Avaliación continua: A través do seguimento da documentación que as entidades deben presentar 
con carácter anual no rexistro de entidades municipal. 

10.- RÉXIME/MODALIDADE DE CONCESIÓN:  Directa, mediante convenio. 

 


