RELACIÓN DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS POLO
CONCELLO
SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS
1) Dende a Concellería de Asuntos sociais emítese a convocatoria relativa a asociación e
entidades sen ánimo de lucro en materia de servicios sociais anualmente cunha cuantía
de 324.848,89€ na partida do orzamento municipal. Son anuais. As correspondentes ó ano
2016 relacionanse a continuación:
•

ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE: axuda por importe de 37.240,00€ para o
proxecto: Programa de
atención infantoxuvenil dirixido a persoas con TEA.

•

ASOCIACIÓN CADABULLO: unha axuda por un importe de 11.481,00 € para o
obxecto: Programa de
atención spciosocial a persoas con patoloxía dual.

•

CIMO: unha axuda por un importe de 5.119,50€ para o proxecto: “Emprégate”.

•

ASUT: uha axuda por un importe de 2.345,79€ para o proxecto: “Normalización
laboral dirixido a persoas en exclusión social”.

•

FADENGA: unha axuda por un importe de 2.922,88€ para o proxecto: Servizo de
emprego para persoas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento de
Ourense.

•

AIXIÑA: unha axuda por un importe de 18.620€ para o proxecto: Servicio de
transporte adapTado para persoas con mobilidade reducida do Concello de
Ourense.

•

RENACER: unha axuda por un importe de 4.350,42€ para o proxecto : o educador no
dano cerebral adquirido.

•

DISCAFIS‐COGAMI: axuda por un importe de 17.894,57 € para o proxecto de
Servizos especializados.

•

MOREA: axuda por un importe de 23.275€ para o proxecto : Integración social de
familias con enfermidade
mental severa e das familias.

•

ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, ELA: axuda por un importe de 9.310
€ para o proxecto
interdisciplinar de atención a persoas con enfermidades
neurodexenerativas e das familias.

•

FEAFES: unha axuda por un importe de 9.034€ apra o proxecto: servicio de
prospección e inserción laboral
para persoas con enefermidade mental.

•

ASOCIACIÓN DIABÉTICA AUREA, unha axuda por importe de 3.646,46€ para o
proxecto : prevención,
difusión e concienciación sobre a diabetes.

•

DOWN OURENSE: unha axuda por un importe de 13.965,00€ para o proxecto:
Servixo de inclusion socio laboral.

•

ASOC. GALEGA DE HEMOFILIA: unha axuda por un importe de 399,45€ para o
proxecto: Aprendemus
xuntas.

•

COMITÉ CIDADÁN ANTI‐SIDA DE OURENSE: unha axuda por un importe de
4.513,56€ para o proxecto “Punto de encontro”.

•

CRUZ ROJA: unha axuda por un importe de 7.815,93€ para o proxecto: Benestar
social e activación social.

•

CRUZ ROJA: unha axuda por importe de 6.347,40€ para o proxecto: Itinerarios
intensificados para persoas de
moi baixa empregabilidade.

•

ASOC. PERSOAS XORDAS DE OURENSE: unha axuda por un importe de 11.481€ para
o proxecto persoas xordas e persoas capaces.

•

ACCU: un importe de 1.050,34€ para o proxecto: Atención integral e intervención
social de persoas afectadas por Crohn

•

ALCER OURENSE: unha axuda por un importe de 9.950,20€ para o proxecto.
Atención social, apoio e
infomración a pacientes con IRC.

•

APES: unha axuda por un importe de 4.334,54€ para o proxecto : Fóra.

•

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR: unha axuda por importe de 12.211,19 € para o
proxecto: Plan de cobertura de necesidades básicas das persoas en situación de
carencia de recursos económicos.

•

FUNDACIÓN SOLIDARIDADE AMARANTE: unha axuda por importe de 25.416,03 €
para o proxecto:
Érguete muller.

•

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CONCRA: unha axuda por importe de
20.855,08€ para o proxecto: Servizo de axuda e soporte psicosocial no fogar e
especializado de oncoloxía.

•

ADO: unha axuda por importe de 2.454,40€ para o proxecto: Autonomía integral e
discapacidade intelectual.

•

AFAOR: unha axuda por por importe de 27.088,10€ para o proxecto: Programa de
apoio psicolóxico para
familiares e coidadores de enfermos de alzheimer.

•

AFFOU: unha axuda por importe de 3.673,92 € par ao proxecto: Atención integral
para afectados por fibromialxía e fatiga crónica.

•

ASEIA: unha axuda por importe de 2.699,10€ para o proxecto: Programa Alento de
atención de día a mozos/as en procesos de inclusión social.

•

ASOCAICIÓN OURENSANA DE TRASTORNO BIPOLAR: unha axuda por importe de
3.224,76€ para o proxecto: Talleres de axuda a persoas que sofren trastorno bipolar.

•

ASOCIACIÓN DE VIÚVAS Mª ANDREA: unha axuda por importe de 4.348,55€ par ao
proxecto: Atención a mulleres soas na terceira idade.

•

ASOCIACIÓN RED MADRE: unha axuda por importe de 2.420,40€ para o proxecto:
Ánxela.

•

SUSTINEA: unha axuda por un importe de 9.639,27€ para o proxecto: Un rural para
todos.

2) Existe unha ordenanza reguladora de axudas económicas municipais para a atención de
necesidades sociais, dita ordenanza está publicada no BOP nº 225 do 30 de setembro.
Estas prestacións e axudas periódicas estarán destinadas a persoas ou unidades de
convivencia que se atopen nunha situación de marxinación social e necesidade material.
Dentro de estas axudas encadramos:
•

ALIMENTACIÓN BÁSICA:
235 axudas por importe de 169.082,03€
TOTAL ALIMENTACIÓN BÁSICA: 169.082,03€

•

ALIMENTACIÓN ESPECIAL:
1 axuda de 800€

•

EQUIPAMENTO BÁSICO:
1 axuda de 400€

•

AXUDAS ALUGUEIRO:
216 axudas por importe de 145.584,66€
TOTAL AXUDAS ALUGUERES: 145.584,66€

•

AXUDAS ALIMENTACIÓN INFANTIL:
15 axudas cun importe total de 5.634,90€

•

AXUDAS DE MEDICAMENTOS:
30 axudas cun importe total 5.054,16€

•

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN, REPARACIÓN E ADAPTACIÓN DE GAFAS:
8 axudas cun importe total de 709,50 €

•

AXUDAS A ENTERRAMENTOS:
4 axudas por importe total de 1.980€

•

AXUDAS SITUACIÓN DE URXENTE E GRAVE NECESIDADE:
1 axuda de 25€

•

AXUDA TARJETA AXUDAS SOCIALES:
86 Tarxetas de 400€ cada unha.
TOTAL: 34.400

3) Ademáis de todo estos temos tamén a Convocatoria de axudas en especie para locais de
asociacións de maiores do Concello de Ourense, para a realización de actividades
culturais, recreativas e de convivencia encamiñadas a promover a integración e
participación na vida comunitaria do colectivo de terceira idade.
Contamos cun RC a futuros por un importe de 27.000€
1) Asociación Veciños San José de Vistahermosa
2) Asociación Centro Social 3ª Idade Zona Universitaria.
3) SPES, Asociación Pensionistas y Jubilados.
4) A Concellería de Asuntos Sociais procede a convocar axudas en materia de acción social
para a concesión de axudas en especies para adquisición de libros de texto e material
escolar e comedor escolar.
O presuposto para libros no ano 2016 foi de 23.160€ e para comedores escolares
81.451,50€.
Os expedientes tramitados foron 776.
Axudas libros solicitadas 591
Axudas comedores escolares solicitadas: 840

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN
1) Subvencións para financiar actividades e proxectos pedagóxicos en Federacións e
asociacións de nais e pais de centros escolares con domicilio social no Concello de Ourense
e figuren inscritas no rexistro municipal de Asociacións.
•
•

Convocatoria 2014/2015: 17.700€
Convocatoria 2015/2016: 15.000€

2) Subvencións nominativas
– Convenio Federación de Asociacións de nais e pais de centros escolares con
domicilio social no Concello de Ourense e figuren inscritas no rexistro municipal de
Asociacións.
•

Curso 2014/2015

95.108,88€

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMPORTE SUBVENCIÓNS ÁS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2014
2015
2016
CLUBES
674.132,00 € 666.533,00 € 606.787,00 €
DEPORTISTAS
27.000,00 €
25.570,24 €
25.000,00 €
EVENTOS
106.850,00 € 90.417,32 €
92.057,18 €

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA XUVENTUDE
1) Convenio coa Asociación Xuvenil Amencer (Campametno Urbano) 2016
O Concello de Ourense a través da Concellería de Xuventude desarrolla unha línea de
traballo que pretende potenciar a participación xuvenil na cidade de Ourense.
Este obxectivo se leva a cabo coa sinatura anual do Convenio de colaboración entre a
Asociación Xuvenil Amencer e a Concellería de Xuventude, nas que se establecen as líneas
de participación programas específicos.
Durante a primeira quincena de agosto, esta Asociación realiza a actividade chamada
“Campamento Urbano” destinada a rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os
9 e 15 anos (ademáis do xuvenil, para maiores de 15). Unha proposta alternativa de tempo
libre durante o período de vacacións, que permite disfrutar en horario de mañá e tarde de
actividades destinadas ao entretemento.
Con 236 actividades realizadas, case un total de 750 participantes, 183 animadores‐
voluntarios, unidos aos 66 educadores en actividades puntuais e a colaboración de 171
empresas ou entidades que dun xeito ou outro contribúen ao desenvolvemento do
campamento urbán.
Importe‐ A inversión da Concellería de Xuventude neste proxecto alcanza os 7.500,00
euros.
2) Subvencións a Asociacións Xuvenís
O obxecto da convocatoria é subvencionar actividades en materia de xuventude dirixidas a
mozos e mozas con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos, a realizar durante todo o
ano 2016, e levadas a cabo por asociacións xuvenís inscritas no Libro de Rexistro do
Concello de Ourense, por entidades prestadoras de servizos á xuventude ou aquelas que
poidan acreditar a existencia dunha sección xuvenil nos seus estatutos ou canles de
actuación.

Importe‐ A inversión da Concellería de Xuventude neste proxecto alcanza os 18.070,43
euros.

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA DE CULTURA
1. Subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no
eido cultural e festivo no Concello de Ourense
(Bases Reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local do 4 de outubro de 2016 e
publicada no BOP do 14 outubro de 2016 )

LIÑA A. PROXECTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS
ASOCIACIÓNS CULTURAIS

CIF

TOTAL

PROXECTO

1

Agrupación Folclórica
Queixumes dos Pinos

G32224198

3.494,00 € Folclore 2016

2

Asociación Cultural A Bela
Auria

G32402737

3.000,00 € A Bela Auria

3

ATOX Asociación orensana de
ayuda al toxicómano

G32106429

3.000,00 €

Programa de actividades culturais
e lúdicas para drogodependentes

4

Fundación Cum Laude

G32398687

2.303,00 €

Cromática IV Bienal de pintura
xove

G32131393

460,00 €

5

A.VV. As Burgas

O barro como orixe dos utensilios
primitivos

6

Asociación ourensá de folclore
G32224370
Tradicional

7

AAVV Laxas

G32031544

8

Fundación Vicente Risco

G32214850

2.000,00 € Letras e músicas da Eurorrexión

9

Sociedade filatélica,
numismática
E vitofílica Miño

G32032278

1.750,00 € XXVI Exposición San Martiño

G32319667

1.500,00 € Profesor coro

G32326589

1.500,00 €

Natureza e literatura galega 4ª
edic.

12 A. de recreación histórica e
cultural vikinga Ulf Klan

G32464455

2.650,00 €

Recordos de Jakobsland
(Terra de Santiago)

13 A. Amigos de la catedral de
Ourense

G32369043

1.650,00 €

IV Concerto de órgano de San
Martiño

14 A. de persoas sordas de
Ourense

G32015463

15 Colectivo Re Creo

G32465973

16 A.VV Santa Ana do Pino

G32148173

278,00 € Entroido dos cativos

17 A. X. Amencer

G32025405

720,00 € Tempo de lecer en galego

18 A.VV. Santa Marta de Velle

G32033748

450,00 € Obradoiro disfraces e festa do

10 Coral Rondalla Os Afiadores
11

A. Ambiental e Cultural Syme

1.500,00 € Achegas ao folclore
400,00 € XXXVIII Semana Cultural

750,00 € Cultura en diversidade
3.694,00 € Paisaxes habitadas

Samaín
19 A. de Viúvas Ourense María
Andrea

G32014334

1.500,00 € A miña cidade e a miña historia

20 Agrupación coral Cantares do
Miño

G32163685

1.956,00 € Clases de canto

G32398398

2.100,00 €

22 AAVV Virxe da O

G32154734

1.000,00 € V Semana Cultural

23 A.Cultural Chespir

G32444911

21

24

Círculo Poético Orensano

Asociación Rondalla Alecrín

Promoción poesía Cidade de
Ourense

900,00 € Montaxe obra teatral
XVI Certame de Rondalla
e corais Santiago Apóstolo

G32255382

2.000,00 €

25 A.VV Agarimo

G32102766

1.100,00 € Profesor de canto e pandeireta

26 A.C. Gaudeamus

G32444762

1.100,00 € Música e canto coral

27 A. Cultural de Castro de Beiro

G32016198

1.000,00 € Festa do Magosto

28 Agrupación provincial de
libreiros

G32123077

2.624,00 €

29 A. Cultural Carlasca

G32022428

1.787,00 € A fábrica cultural “A Carballeira”

30 A. Cultural e de veciñosSanta
Olaia de Beiro

G32102451

1.687,00 € Festa da Vendima

31 AVV A Chavasqueira

G32334807

32 A. Capela Madrigalista de
Ourense

G32102568

TOTAL

A Agrupación de libreiros
de Ourense coa cultura galega **

900,00 € Teatro na Chavasqueira
2.000,00 €

Cursos de técnica vocal,
Concertos e coro

52.753,00 €

LIÑA B. FESTAS PATRONAIS, ROMARÍAS E OUTRAS CELEBRACIÓNS DE CARÁCTER TRADICIONAL
OU SENLLEIRO
ASOCIACIÓNS, COMISIÓNS FESTAS

CIF

TOTAL

PROXECTO

1

A. de Actividades Culturais e festivas San
Vitorio e San Agustín

G 32464810

700,00 € Festas Patronais

2

AVV Laxas

G32031544

656,00 € Festa San Brais

3

AVV Santa Marta de Velle

G32033748

700,00 € Festa Santa Marta

4

A. Comisión de festas
Do Santo Estevo de Untes

G32273179

700,00 €

Festas de Santo
Estevo de Untes

AVV Virxe da Saúde

G32230609

500,00 €

Romaría Virxe da
Saúde

5

6

AVV Portovello‐As Lagoas

G32333197
TOTAL

500,00 €

Romaría A Virxe
de Portovello

3.756,00 €

2. Subvencións nominativas
Convenios para a realización de actividades culturais no ano 2016
Nome da entidade

CIF

Cantidade recibida Data de sinatura do convenio

Cine Clube Padre Feijoo G‐32008591

6000,00€

21 de decembro de 2016

Ateneo de Ourense

G‐32009094

6000,00€

21 de decembro de 2016

Liceo de Ourense

G‐32004285

6000,00€

21 de decembro de 2016

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA DE IGUALDADE
Subvencións para a concesión a asociacións sen ánimo de lucro con sede social no termo
municipal de Ourense para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade
no ano 2016.

•

Asociación Persoas Xordas Ourense: actividades a prol da igualdade: Mulleres
de hoxe cara a autoxestión. Importe: 1.093,68€

•

Asociación Mulleres Viúvas María Andrea: Xornadas Unidos pola Igualdade.
Importe: 546,84€

•

Asociación Española contra el Cáncer: Moito por vivir actividades psicosocio‐
terapéuticas para mulleres con cancro. Importe: 1.328,04€

•

A.VV As Termas: Actividades para a divulgación e concienciación de loita contra a
violencia de xénero. Importe: 89,16€

•

Asociación feminista de Mulleres “Falando Nós”: Cine Forum, Charlas debate.
Importe: 520,86€

•

Acadar Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia: VI07: ver para
erradicar. Importe: 145,99€

•

Asociación Sustinea: Hortas en chave de xénero. Importe:984,38€

SUBVENCIÓNS E AXUDAS CONCEDIDAS POLA CONCELLERÍA DE PARTICIÓN CIDADÁ
1) Subvencións para actividades e funcionamento ás Asociacións de veciños: entidades sen
ánimo de lucro para o funcionamento e a realización de programas ou actividades a prol do
asociacionismo veciñal e da participación cidadá.
Convocatoria ano 2015: 50.000€
Convocatoria ano 2016: 55.000€
2) Subvencións para equipamento para asociacións de veciños: entidades sen ánimo de lucro
con sede social no termo municipal de Ourense, subvención de equipamento para
entidades veciñais.
Convocatoria ano 2015: 7.952,03 €
Convocatoria ano 2016: 0 €
3) Subvencións para locais veciñais en réxime de aluguer: custe de algo mais de 150.000€
Concesión de subvencións en especie ás asociacións de veciños, consistente na disposición
de locais veciñais non municipais en réxime de alugueiro, xunto cos seus gastos
racionalizados de luz e auga, no seu ámbito xeográfico para o desenvolvemento das súas
actividades. (Pendente de resolución por parte de intervención).
4) Convenios
Esta Concellería firmou sendos convenios de colaboración coa Federación Provincial de
AA.VV. “Limiar” e coa Agrupación de AA.VV. do rural e periferia do Concello de Ourense
"Miño" por importe de 15.105,65 € cada un deles.

