
CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Praza San Martiño nº 2

32005 – Ourense
tel. 988248890

BASES DE SUBVENCIÓNS EN ESPECIE DE LOCAIS VECIÑAIS EN REXIME DE ALUGUEIRO,  PARA
ASOCIACIÓNS VECIÑAIS E FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS E
PARA ENTIDADES VECIÑAIS REXISTRADAS.

Artigo 1.- Finalidade e obxectivos 

En aplicación do previsto no artigo 17 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións, e a fin
de dar cumprimento aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade
e non discriminación, así como ao de eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración
outorgante e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos, conforme ao disposto no artigo
8.3  da  citada  Lei,   e  segundo  o  previsto  no  Plan   Estratéxico  de   Subvencións  dá  Concellería  de
Participación Cidadá aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión do 18 de maio de 2018,
o Concello de Ourense, a través da Concellería de Participación Cidadá, establece as seguintes normas
Reguladoras da concesión de subvencións en especie a Asociacións  Veciñais, Federacións veciñais ou
Agrupacións veciñais, que estean rexistradas no Rexistro de Entidades Cidadás do Concello de Ourense,
correspondentes á LIÑA II, “Autorizacións de uso de locais municipais e prensa diaria”

É obxecto  destas bases o seguinte:

Regular a concesión de subvencións en especie ás Asociacións de veciños e federacións ou agrupacións
de asociacións de veciños, consistentes, na cesión de uso de locais en réxime de alugueiro, destinados a
sede  das  entidades  veciñais,  xunto  cos  seus  gastos  racionalizados  de  luz  e  auga,  no  seu  ámbito
xeográfico.

Artigo 2. Financiamento

A concesión das subvencións que constitúen o obxecto destas Bases Reguladoras estará limitada ao
crédito máximo dispoñible, con carácter anual, habilitado no orzamento da Concellaría de Participación
Cidadá, nas seguintes partidas:

190.9240.20200 Alugueiro de edificios Participación Ciudadana

A Convocatoria poderá acollerse á tramitación anticipada de gasto, segundo o disposto no artigo 56 do
RD 887/2006, do 21 de xullo, que aproba o regulamento da lei xeral de subvencións. Neste caso, con
suxeición á normativa orzamentaria, a concesión das achegas quedará sometida á condición suspensiva
da existencia de crédito axeitado e suficiente no momento de ditarse a resolución de concesión.

Artigo 3. Beneficiarios/as

Poderán ser beneficiarias as Asociacións de Veciños con personalidade xurídica propia que reúnan os
requisitos xerais establecidos no artigo 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións e cumpran as seguintes
condicións:

1.- Que estean inscritas no Libro de entidades cidadás do Concello de Ourense cunha antiguidade mínima
de tres anos.
2.-  Que se atopen ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Ourense, a AEAT, Consellería
de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e a Seguridade Social, no momento en que finalice o prazo
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de presentación de solicitudes.
3.- Que presenten unha declaración responsable na que conste o cumprimento de todos os extremos
requiridos, así como de que non se atopan incursas en ningunha das situacións do artigo 34.4 da Lei xeral
de subvencións.
4.- Que se comprometan a establecer un horario de apertura do local por un tempo mínimo de 500 horas
ao ano.
5.- Que desenvolvan un programa de actividades e servizos á cidadanía.
6.- Para a solicitude de distribución de prensa será necesario que a asociación dispoña dun local veciñal.

Quedan expresamente excluídas aquelas entidades:

1.-  Que  estean incursas en causa de exclusión ou prohibición das contempladas nos artigos 13 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro de subvencións ou
débedas coa Seguridade Social e a Facenda pública.
2.- Que non presenten a documentación requirida no punto 4 destas bases.
3.- Que presenten as solicitudes fóra do prazo establecido.

Artigo 4.-Presentación de solicitudes, prazo e documentación 

A) Modelo e presentación de solicitudes
As solicitudes de subvención presentaranse no modelo normalizado que se achega con estas bases
reguladoras (Anexo I). Os impresos de solicitude da subvención (anexos a estas bases reguladoras) e
canta información precise para a súa presentación, serán facilitados pola Concellería de Participación
Cidadá e na páxina web do Concello de Ourense (www.ourense  .gal ou outra que a modifique) e na propia
web da Concellería de Participación Cidadá (participación.ourense.es ou outra que a modifique).

As  solicitudes  serán  dirixidas  ao  Sr. Alcalde-Presidente  do  Concello de Ourense,  achegando  a
documentación solicitada nas bases reguladoras.

Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Ourense.

Lugar de presentación: 
No Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ourense, ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4
da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

B) Documentación

 Instancia segundo o modelo normalizado de solicitude.( Anexo I) 
 Indicarase o horario de atención á cidadanía: (especificando os días da semana e horas que

estea aberta a asociación e períodos de vacacións, ten que estar aberta mínimo 500 horas ao
ano)

 Certificación  do  Secretario  da  entidade  en  relación  coa  actuación  do  representante  legal
(Anexo II).

 Fotocopia do NIF da entidade solicitante.
 Documento xustificativo da composición actual da xunta directiva da Asociación de Veciños,

no caso de modificación con respecto á derradeira comunicación ao Rexistro de Entidades
Cidadás do Concello.
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 Declaración  responsable  de  estar  ao  día  nas  obrigas  tributarias  con  calquera  das
administración e non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de
beneficiaria  que  figuran  nos  artigos  13  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de
subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 Declaración  responsable  de  non  ter  solicitado  subvención  para  o  mesmo  fin,  a  outros
organismos e institucións públicas ou privadas .(Anexo III).

 Resume do programa de actividades e servizos 
 Non será necesario presentar aqueles documentos que se atopen en poder do Concello de

Ourense sempre que se manifeste que non sufriron variación (Anexo IV)

Se a documentación presentada fose incompleta ou presentase erros emendables, requiriráselle ao
solicitante para que, no prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou xunte documentos preceptivos,
coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude e procederase
ao  arquivo  desta,  segundo  o  establecido  no  artigo  68  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e procederase ao arquivo desta. 

Artigo 5. Instrución

As solicitudes tramitaranse de conformidade co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, o Real decreto 887/2006,  do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
subvencións, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ordenanza xeral de subvencións
(BOP núm. 156 do 09.07.2005), Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas,  e demais normas de carácter supletorio.

A instrución do procedemento de concesión das subvencións convocadas correspóndelle ao xefe/a  do
Servizo de Cultura, Xuventude e Participación cidadá que poderá delegar no xefe/a de negociado de Par-
ticipación Cidadá e de non habelo nun funcionario ou funcionaria en quen delegue, que realizará de oficio
cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en
virtude dos cales se realice a proposta, de acordo coprevisto no artigo 24 da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións.

O procedemento de concesión será de concorrencia non competitiva de acordo co disposto no artigo 55.1
do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei xeral de subvencións,
xa que basta cumprir os requisitos previstos na convocatoria para acceder á subvención, hasta que se
esgote o crédito orzamentario asignado á convocatoria. A resolución de concesión ou denegación das
solicitudes presentadas se tramitarán a medida que se reciban e hasta o límite máximo de esgotar o
crédito previsto para a convocatoria. A tramitación dos expedientes será  por  orden de recepción das
solicitudes; de tal maneira que non alterará a orde o feito de ter que solicitar e completar a documentación
segundo o artigo. 4.2 destas bases. Unha vez esgotado o crédito previsto se denegará a solicitude. 

Artigo 6. Resolución e réxime de recursos

A  resolución  de  solicitudes  de  subvención  será  competencia  do/a  concelleiro/a  delegado/a  de
Participación Cidadá despois da proposta do órgano instrutor correspondente.

O prazo máximo para a resolución será de tres meses a partir do día seguinte a aquel no que acabe o
prazo de presentación da solicitude. Ao vencemento do citado prazo sen que se lle notifique a resolución
expresa  lexítima  á  persoa  interesada  para  entender  desestimada  a  súa  solicitude  por  silencio
administrativo.
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A resolución de concesión quedará condicionada á dispoñibilidade do local por parte da Administración, e
indicará o prazo máximo de duración da cesión de uso do local.

Contra a resolución que poña fin ao procedemento administrativo poderá interporse recurso potestativo de
reposición ante á Concellería delegada de Participación Cidadá no prazo dun mes ou recurso contencioso
administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, sen
prexuízo da interposición de calquera outro que se estime conveniente.

A Concellería de Participación Cidadá reserva para si o dereito de orientar tecnicamente e comprobar os
datos económicos así como de difundir e dar a coñecer publicamente a adquisición subvencionada.

Artigo 7. Obrigas das beneficiarias

As entidades beneficiarias das subvenciones de locais en especie concedidas en virtude das presentes
bases terán as seguintes obrigas:

1. Quedarán obrigadas a destinar o local cedido exclusivamente a actividades e servizos da Asociación a
prol dos cidadáns, sendo responsable legal a Xunta Directiva, executando o seu programa de actividades.
E quedan comprometidas a abrir o local subvencionado por un período anual superior ás 500 horas.

2.  As  asociacións  estarán  obrigadas  á  conservación dilixente  do  local,  respondendo dos  danos  que
poidan ocasionar os seus membros e usuarios, ben por acción ou por omisión, efectuando de forma
inmediata e ao seu cargo, previa autorización do Concello, as reparacións necesarias. Este apartado non
será de aplicación para o caso de que os deterioros sobreveñan ao local polo solo efecto do uso e sen
culpa da entidade beneficiaria ou polo acaecemento dun caso fortuíto.

3. A entidade beneficiaria deberá conservar o local en óptimas condicións de salubridade e hixiene; ase
mesmo.

4.Concedido o uso, facilitarase as asociacións beneficiarias as chaves correspondentes para a apertura e
peche dos locais, e estas serán as responsables da súa custodia e uso adecuado.

5. As asociacións beneficiarias poderán fixar libremente o horario de apertura e peche, sempre que sexa
compatible coa normativa vixente e se garanta a apertura do local, alo menos, cinco días por semana.
Non poderán causarse molestias á veciñanza nin perturbar a tranquilidade da zona durante os horarios de
utilización, adoptando as medidas oportunas establecidas na normativa vixente.

6. No interior do local cedido e dentro do respecto á autonomía da asociación, non se poderán realizar
actividades que contraveñan os principios de igualdade das persoas.

7.Queda prohibida a utilización dos locais cedidos para a realización de actividades económicas que non
se  contemplen  non  estatutos  da  asociación,  especialmente  aquelas  consideradas  como  molestas,
insalubres, nocivas ou perigosas. 

8.No se poderán almacenar papeis, cartóns ni material inflamable que poida poñer en perigo a seguridade
dos usuarios. Se deberá contar en todo local con un Plan de Emerxencias e contra Incendios que será
realizado polo Concello en colaboración coa asociación correspondente.
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9.Cada asociación será responsable directa dos danos e prexuízos ocasionados a terceiros nos espazos
cedidos causados polos seus membros e usuarios, ben por acción ou por omisión, dolo ou neglixencia.

10.Cada asociación contratará unha póliza de seguro para todo o tempo que dure a cesión, que cubra a
responsabilidade civil por danos e prexuízos que os usuarios podan causar a terceiros. A cobertura a
garantir será de 100.000 euros por sinistro. A Asociación beneficiaria deberá acreditar debidamente o
pago da póliza de seguro, cuxos recibos poderán ser requiridos en calquera momento polos servizos
administrativos de Concellería de participación cidadá do Concello de Ourense.

11. Está totalmente prohibida a cesión a terceiros, nin total nin parcialmente, sexa ou non membro da
asociación, do uso do local cedido. 

12.As asociacións están obrigadas a permitir, en todo momento, ao Concello de Ourense, o exercicio da
facultade de seguimento e inspección en canto á vixilancia do cumprimento da normativa vixente e das
condicións  desta  subvención,  facilitando  o  acceso  aos  locais  e  proporcionando  a  información  e
documentación que sexa requirida.  Ase mesmo, están obrigadas a facilitar os locais para as actividades
que programe directamente o Concello de Ourense para os veciños e veciñas

13. As asociacións deberán reverter ao Concello de Ourense o local cedido no seu estado orixinario,
salvo o desgaste sufrido polo uso.

14.  A cesión dos locais  será  durante todo o ano 2020,  e queda condicionada á  dispoñibilidade polo
Concello de Ourense de locais que reúnan as condicións en canto a uso e emprazamento.

15. Os locais cedidos poderán ser substituídos por outros nas mesmas zonas ou nas proximidades ou
incluso as entidades poderán quedar sen dereito ao local mentres o Concello non realice a contratación
dun local.

16. Para o caso de que un local teña que ser desaloxado por algunha circunstancia legal, a entidade
beneficiaria  terá  a  obrigación  de  deixar  libre  o  local  inicialmente  cedido  no  prazo  establecido  na
correspondente resolución e de non realizar o desaloxo esta entidade correrá a cargo de todos os gastos
que se ocasionen desde a data de desaloxo.

Artigo 8. Compatibilidade con outras axudas ou subvencións percibidas de entidades públicas

As subvencións concedidas ao abeiro destas Bases son incompatibles con outras subvencións públicas
para o mesmo fin.

Artigo 9. Perda do dereito á subvención.

En  caso  de  incumprimento  da  entidade  por  algunha  das  causas  previstas  no  artigo  33  da  Lei  de
subvencións de Galicia, en especial,  o incumprimento das obrigas establecidas nas presentes bases,
procederase á tramitación dun expediente de perda do dereito á subvención concedida.

Serán causas de perda da subvención, ademais das previstas con carácter xeral na lexislación vixente:

- A perda da condición de entidade inscrita no libro de rexistro de entidades do Concello de Ourense.
- O incumprimento do horario mínimo de apertura do local.
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- A negativa a permitir a realización de actividades organizadas polo Concello de Ourense no local.
-  A negativa  a permitir  a  realización de actividades autorizadas  de forma puntual  polo  Concello  de
Ourense  a  outras  entidades  veciñais  rexistradas  no  rexistro  de  Entidades  Cidadás  do  Concello  de
Ourense.
- O incumprimento das obrigas establecidas nas presentes bases.

En todo caso de declararse a perda de dereito  a subvención,  o Concello poderá  obrigar  a Entidade
Cidadá a deixar o local disposto nun período non superior a 10 días, e  requirirlle o importe do alugueiro e
os gastos asociados ( auga, luz, outros consumos, tributos,...)  desde o fin deste prazo ata o efectivo
desaloxo do local., respondendo solidariamente os membros da xunta directiva de acordo co disposto na
Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

Artigo 9.- Réxime de responsabilidades.

O Concello de Ourense quedará exento de calquera responsabilidade civil, mercantil, laboral ou calquera
outra  derivada  das  actuacións  ás  que  están  obrigadas  as  persoas  ou  entidades  destinatarias  das
subvencións outorgadas.

Artigo 10. - Réxime xurídico

En todo aquilo non previsto na presentes bases reguladoras estarase ao establecido na Lei 38/2003, do
17  de  novembro,  xeral  de  subvencións,  no  seu  regulamento,  na  Lei  9/2007,  do  13  de  xuño,  de
subvencións de Galicia e na Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Ourense.

Artigo 11. Entrada en vigor
Estas Bases reguladoras entrarán en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP, e permanecerán
vixentes ata a súa modificación ou derrogación.
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Páx. 1
ANEXO I

 INSTANCIA - SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
Denominación social: NIF

Representante: DNI representante Teléfono: Fax

Domicilio: Código Postal

Correo electrónico:

SOLICITO:

Ourense,             de                    de                       
Sinatura

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE OURENSE
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Páx. 2

OBSERVACIÓNS
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..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

             Para cubrir pola  Concellería de Participación Cidadá
Núm. de expediente Data de entrada Data decreto concesión

Sentido da resolución Data de comunicación

Ourense,       de                 de                    

Firma

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE OURENSE
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ANEXO II

CERTIFICADO DO/A SECRETARIO/A DA ASOCIACIÓN…………………….. 

D/Dna.………………………....................................................................... con DNI…..................., secretario/a
da Asociación…………………....................con NIF....................

CERTIFICO

Que  Don/Dona  _______________________________________________________________  é
presidente/a da entidade referenciada desde a data da súa elección, o  _____ de _________________ de
__________,  ostentando  na  actualidade  esta  condición  e  correspondéndolle  en  consecuencia  a
representación legal da entidade. 

Ourense,       de                  de 201

O/A secretario/a
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dna. ..................................................................................…….. (nome e apelidos) con DNI. .......................... e
con domicilio en ......................................................................................................... actuando como Presidente 
da Entidade ...................... ............................................................................. e  NIF ......................................…

D/Dna.................................................................................…………. (nome e apelidos)  con DNI. ....................... 
e con domicilio en ...........................…………………….……….....………………… actuando como Secretario/a 
da  Entidade .................................................................................................. 

FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE A PRESENTE DECLARACIÓN XURADA, para os efectos de acreditar
ante o Concello de Ourense,

1-Que  nin  a  entidade,  nin  os  seus  membros,  nos  casos  legalmente  establecidos,  se  atopan incursos  en
ningunha das prohibicións reguladas no artigo 13 da Lei 38/2003  xeral de subvencións, para obter a condición
de beneficiario de subvencións das administracións públicas. 
2- Que a entidade non é debedora da Facenda estatal, autonómica nin local nin coa Seguridade Social.  
5- Que asumimos as obrigas establecidas no artigo 7 das bases reguladoras da subvención
7-Que nos comprometemos a facilitar canta información nos sexa requirida pola Concellería de Participación
Cidadá, referida a calquera circunstancia ou extremo relativo á subvención outorgada. 
8- Non se percibiron outras axudas ou subvencións para aos proxectos subvencionados.

Ourense, ........ de .................................. de ……………

PRESIDENTE/A SECRETARIO/A

Asdo.: Asdo.:
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ANEXO IV
(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D/Dna. ..................................................................................…….. (Nome e apelidos) con DNI. .......................... 
y  con domicilio en ......................................................................................................... actuando como 
Presidente de a Entidade ...................... ............................................................................. e 
NIF ......................................…

D/Dna.................................................................................…………. (Nome e apelidos)  con DNI. ....................... 
e con domicilio en ...........................…………………….……….....………………… actuando como Secretario/a 
da  Entidade .................................................................................................. e NIF ......................................…

FORMULAMOS  SOLIDARIAMENTE  A  PRESENTE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  para  os  efectos  de
acreditar ante a Concellería delegada de Participación cidadá que a documentación marcada a continuación se
atopa presentada ante esta concellería e non sufriu variación ningunha:

 Código de identificación fiscal (CIF) no caso de persoas xurídicas 
 Inscrición no Rexistro de  entidade cidadás do Concello Ourense e nos rexistros oficiais segundo a

natureza da actividade a  subvencionar.
 Estatutos que reflicten a entidade,  así  como certificación acreditativa dos cargos representativos e

domicilio social no caso de persoas xurídicas. 
 Datos bancarios da conta á que se poderá transferir o importe da subvención. 

....................................... , ........ de .................................. de 

PRESIDENTE/A SECRETARIO/A

Asdo.: Asdo.:

DNI: DNI:

Para que conste que o documento que precede á presente, composto por 11 páxinas, foi aprobado pola Xunta
de Goberno  local  do Concello  de  Ourense.  Faise  constar  que  se  incorpora  ó  correspondente  expediente
electrónico a comunicación asinada por esta Secretaría ó respectivo servizo do acordo tomado.

E para que así  conste e produza os efectos oportunos, asino a presente en Ourense na data de sinatura
electrónica.

O/a concelleiro/a-secretario/a da Xunta de Goberno local
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