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Praza San Martiño nº 2

32005 – Ourense

 tel. 988248890

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  EN  ESPECIE  DO  ANO  2020  PARA  LOCAIS  VECIÑAIS  DE
ASOCIACIÓNS VECIÑAIS E FEDERACIÓNS OU AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS

A Concellería de Participación Cidadá do Concello de Ourense procede a convocar axudas en especie, para
locais veciñais en réxime de alugamento, correspondentes á LIÑAS II do Plan estratéxico de subvencións da
Concellería, conforme as bases reguladoras de subvencións en especie de locais veciñais para asociacións
veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños, aprobadas  en sesión ordinaria de 8 de
agosto de 2019 e publicadas no Boletín Oficial da provincia de Ourense nº 197, do 28 de agosto 2019. 

Artigo 1.- Finalidade e obxectivos 

Constitúe o obxecto desta convocatoria regular a concesión de subvencións en especie ás Asociacións de
veciños  e  federacións  ou  agrupacións  de  asociacións  de  veciños,  consistente,  na  disposición  de  locais
veciñais en réxime de alugamento no seu ámbito xeográfico para o desenvolvemento das súas actividades.

Artigo 2.- Beneficiarios

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 antigüidade 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 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 m ínimo 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 3.-Presentación de solicitudes, prazo e forma 

- Modelo e presentación de solicitudes
As solicitudes de subvención presentaranse no modelo normalizado aprobado nas bases reguladoras (Anexo
I). Os impresos de solicitude da subvención (anexos as bases reguladoras) e canta información precise para
a súa presentación, serán facilitados pola Concellería de Participación Cidadá e na páxina web do Concello
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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

Artigo 4.- Procedemento

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 5.- Crédito orzamentario

As axudas da presente convocatoria acóllense ao réxime de tramitación anticipada e financiaranse con cargo
aos créditos orzamentarios consignados na aplicación orzamentaria 191.9240.20200 ou nas que a substitúan
no exercicio 2020, na contía máxima de 138.000 euros.

Artigo 6.- Normativa aplicable

En  todo  aquilo  non  especificado  ou  previsto  nesta  convocatoria  estarase  ao  establecido  nas  Bases
reguladoras, Lei 30/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o seu regulamento, na lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvención de Galicia e na Ordenanza Xeral Municipal de subvencións do Concello de Ourense
e demais normas que resulte de aplicación
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