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1.- CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN E PRINCIPIOS REITORES

O Plan estratéxico de subvencións da Concellería de Xuventude do Concello de Ourense é un
instrumento  preceptivo,  de  carácter  programático,  cuxo obxectivo  é  a  racionalización  do  gasto
público na concesión das subvencións que se articulan desde o Concello de Ourense.

A  súa  efectividade  queda  condicionada  ao  cumprimento  dos  obxectivos  de  estabilidade
orzamentaria,  polo  que  a  aprobación  das  bases  e  convocatorias  das  diferentes  liñas  de
subvención,  así  como  das  disposicións  orzamentarias,  adaptaranse  en  cada  momento  aos
devanditos obxectivos.

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 Xuventude do Concello de Ourense 2018-2020 comprende a
actividade subvencional da Área de Xuventude do Concello de Ourense.

FUNDAMENTOS LEGAIS

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 aos criterios de eficiencia e
economía.

A Lei 38/2003 do 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións recolle no seu artigo 8.1 “Os
órganos  das  Administracións  públicas  ou  calquera  ente  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 Xeral 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.”

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.



2.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS XERAIS E ESPECÍFICOS

A participación da mocidade na vida social preséntase como un instrumento para potenciar a súa
capacidade de organización e autonomía dentro dos ámbitos sociais. Proponse a concesión de
subvencións para a realización de programas e proxectos xuvenís de interese xeral.

A  elaboración  do  presente  Plan  estratéxico  de  subvencións  (PES)  debe  concibirse  como  un
exercicio  que  permita  realizar  unha auténtica  planificación  estratéxica  das  políticas  de  contido
subvencional desenvolvidas por ésta. Fronte a unha concepción formal do PES, esta Concellería
quere dotarse dunha auténtica ferramenta para acadar unha maior eficacia no cumprimento dos
obxectivos da actividade subvencional e unha maior eficiencia na asignación do gasto público, e
para  iso  deben  racionalizarse  e,  no  seu  caso,  simplificarse  as  actuacións  subvencionables  a
desenvolver.

Tendo presente todo o anterior,  a  elaboración  do PES pretende a consecución dos seguintes
obxectivos xerais:

1. Dotar á Concellería de Xuventude das ferramentas necesarias para fomentar e consolidar a
participación da mocidade na vida social.

2. Desde a perspectiva da transparencia,  cumprir  a  normativa aplicable,  para  o acceso á
información pública e bo goberno nestas materias ante as novas obrigacións de publicidade
activa  e  pasiva  impostas  por  esta.  Os  obxectivos  concretos  ou  específicos  que  se
pretenden indícanse especificamente para cada liña do Plan para o período 2018-2020.

2.1 LIÑAS DE SUBVENCIÓN

O presente Plan estratéxico de subvencións resulta de aplicación directa a todas as subvencións
concedidas anualmente pola Concellería de Xuventude mediante os seguintes procedementos: 

- Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

- Subvencións de concesión directa

Con carácter xeral, as subvencións concederanse en réxime de concorrencia competitiva; con todo,
poderán concederse mediante axuda directa aquelas subvencións que figuren como nominativas
nos orzamentos municipais.

As liñas estratéxicas de actuación recollidas no presente Plan estratéxico, no que se integran as
liñas de subvencións da Concellería de Xuventude, son as seguintes:

Liña 2.1. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

2.1.1. Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de 
mocidade.

Liña 2.2. Subvencións de concesión directa

2.2.2. Convenios nominativos



Liña 2.1. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

2.1.1.Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de mocidade.

a) Obxectivo estratéxico

Apoiar a realización de programas, proxectos ou actividades, que sendo considerados de 
interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito 
da mocidade, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro, e que van dirixidas
de xeito prioritario a mocidade de 15 a 35 anos.

b) Área de competencia afectada e sectores aos que se dirixe

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

c) Centro xestor

Servizo de xuventude

d) Obxectivos específicos e efectos que se pretenden obter

• Fortalecer o movemento local de asociacións xuvenís e entidades sen ánimo de
lucro.

• Motivar e dinamizar a participación das asociacións e entidades sen ánimo de lucro
do municipio.

• Apoiar o mantemento e funcionamento das asociacións e entidades sen ánimo de
lucro. 

e) Ámbito temporal. Prazo necesario para a súa consecución

2018 - 2020

f) Custos previsibles e fontes de financiamento

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

– Exercicio 2018: 18.000€

– Exercicio 2019: 18.000€

– Exercicio 2020: 18.000€

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 conceder as axudas individuais que se soliciten. 

g) Aplicacións orzamentarias afectadas

Os  custos  financiaranse  integramente  con  cargo  á  aplicación  do  orzamento  municipal
seguinte: 190.3370.48000 Subvencións para o fomento de actividades e proxectos xuvenís.



h) 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. 

i) Seguimento, avaliación continua 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

– Total  de  crédito  abonado,  unha  vez  analizada a  conta  xustificativa  e  a  contía  das
axudas 

– Número de persoas destinatarias

k) Réxime / Modalide de concesión

Concurrencia competitiva

Liña 2.2. Subvencións de concesión directa

2.2.2. Convenios nominativos

a) Obxectivos estratéxicos

Apoiar  aqueles  proxectos,  actividades  e/ou  programas  que  sexan  de  utilidade  pública,
interese social ou de promoción dunha finalidade pública en materia de mocidade e sexan
promovidos por asociacións e/ou entidades sen ánimo de lucro.

b) Área de competencia afectada e sectores aos que se dirixe

Asociación xuvenil Amencer

c) Centro Xestor

Servizo de xuventude

d) Obxectivos específicos

Cooperar na promoción, formación, realización de proxectos, actividades e/ou programas
de utilidade pública ou interese social pola inexistencia ou déficit de actividades análogas.

Promover a iniciativa social sen ánimo de lucro e potenciar a posta en funcionamento de
actividades ou proxectos de utilidade pública ou interese social, con dificultade para o seu
desenvolvemento sen a concorrencia de axuda pública.



e) Ámbito temporal. Prazo necesario para a súa consecución

2018 - 2020

f) Custos previsibles e fontes de financiamento

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

– Exercicio 2018: 9.000€

– Exercicio 2019: 9.000€

– Exercicio 2020: 9.000€

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

Esta liña de axudas financiase exclusivamente con fondos propios.

g) Aplicacións orzamentarias afectadas

Os custos financiaranse integramente con cargo ás aplicacións:

210.3370.48942 Convenio Amencer: 9.000€

h) 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.  

i) Seguimento, avaliación continua 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.

k) Réxime/Modalidade de concesión

Directa, mediante convenio

3.- 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; aínda que, de conformidade co art. 14 do mesmo texto
normativo, actualizarase anualmente, dacordo coa información relevante dispoñible e Convenios de
colaboración asinados, mediante a aprobación da Xunta de Goberno Local.

Non obstante  as distintas liñas de subvención como norma xeral  terán carácter  anual  e  unha
imputación orzamentaria anual.



Este Plan estratéxico de subvencións poderá modificarse motivadamente en todos os seus termos
en calquera momento, aínda que de todas as modificacións haberá de darse conta á Xunta de
Goberno  Local  e  haberá  de  ser  publicado  na  Sede  electrónica  do  Concello  de  Ourense,  sen
prexuízo doutras tramitacións que en cada caso resúltenlle preceptivas.

4.- CUSTOS E FINANCIAMENTO

O  establecemento  efectivo  das  subvencións  previstas  neste  Plan  Estratéxico  require  a
consignación  orzamentaria  e  a  aprobación,  no  seu  caso,  das  correspondentes  bases  da
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.

5.- FISCALIZACIÓN

As competencias de fiscalización das subvencións osténtanse pola Intervención Xeral de Fondos
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. 


