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1.  CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN E PRINCIPIOS REITORES

O Plan estratéxico de Subvencións  da Concellaría  de Asuntos  Sociais  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 Concellaría de Asuntos Sociais do Concello de Ourense 2022-2024

comprende  a  actividade   subvencional  da  área  de  Benestar  Social  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 os  criterios  de

eficiencia e economía.

A lei 38/2003 de 17 de novembro ,Lei Xeral de Subvencións 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
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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,  de  21  de  xullo  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  da  Lei

38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións artigo 12.3 “Os plans estratéxicos

de  subvencións  teñen  carácter  programáticos  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, de 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, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de

13 de xuño, de subvencións de Galicia, capítulo II, Plans estratéxicos.

2.  OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS XERAIS E ESPECÍFICOS

Os servizos sociais son o instrumento de materialización efectiva de benestar social, de

prevención da discriminación e da exclusión, e, en xeral, como medio de realización dos

dereitos sociais básicos.

A razón de ser do conxunto da actividade subvencional da Concellaría de Asuntos Sociais

é:  Impulsar,  promover  e  potenciar  a  participación  da  poboación  municipal,  así  como

promocionar  a inclusión  social  dos  individuos  mediante  axudas económicas  a aqueles

cidadáns que se atopen en determinadas situacións de vulnerabilidade social en defensa

do principio de igualdade de oportunidades.
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A elaboración do presente Plan estratéxico de subvencións (PES) debe concibirse como un

exercicio  que  permita  realizar  unha  autentica  planificación  estratéxica  das  políticas  de

contido subvencional desenvolvidas por esta. Fronte a unha concepción formal do PES,

esta Concellaría  quere  dotarse  dunha auténtica ferramenta  para conseguir  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  para  desenvolver.  Tendo  presente  todo  o

anterior, a elaboración do PES pretende a consecución dos seguintes obxectivos xerais:

1. Dotar  á  Concellaría  de  Asuntos  Sociais  dun  instrumento  de  planificación  das

políticas públicas que teñan por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública

ou interese social relacionada coas materias da competencia desta.

2. Desde a perspectiva da transparencia,  ,  dar  cumprimento á 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 2020-2022.

2.1. LIÑAS DE SUBVENCIÓN 

O presente  Plan  Estratéxico  de  subvencións  resulta   de  aplicación  directa  a  todas as

subvencións  concedidas  anualmente  pola  Concellaría  de  Asuntos  Sociais  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;

no en tanto, 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 Concellaría de Asuntos Sociais, son as seguintes:
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Liña 2.1. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

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

sociais

2.1.2. Subvencións en especie para a adquisición de libros de texto  e material escolar, e

para comedores escolares

Liña 2.2. Subvencións de concesión directa

2.2.1. Convenios nominativos

2.2.2. Axudas económicas municipais para a atención as necesidades sociais

Liña 2.1. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

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

servizos sociais.

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

dos servizos sociais,  promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro, devanditos

programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos de forma prioritaria a persoas e

colectivos en situación de exclusión social.

b)Obxectivos específicos:

Fortalecer o movemento local de asociacións 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.

c)Prazo de execución: 

Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o

período elixible a efectos de xustificación o ano natural.
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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.

d)Custos previsibles: 

Os custos previstos para o exercicio  vixente serán,  ata o máximo das dispoñibilidades

orzamentarias  destinadas  e  recollidas  no  presente  Plan  que  ascende  a  un  total  de

trescentos vinte e cinco mil  euros  (325.000,00 euros).

e)Financiamento:

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  e  entidades  sen ánimo  de  lucro  en  materia  de

servizos sociais do Concello de Ourense finánciase con fondos propios. 

En ningún caso o importe da subvención superará o 75% do custo total do proxecto a

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.

As achegas reflíctense anualmente no orzamento, así para a anualidade 2020 o Concello

de Ourense conta cunha achega de 325.000,00€ para este fin.

f)Procedemento de concesión:
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O procedemento de concesión  para a execución desta liña estratéxica realizarase por

concorrencia  competitiva,  cuxo  procedemento  de  concesión  é  vinculado  a  razóns  de

interese, promoción social ou de utilidade pública.

g)Plan de actuación:

O plan  de  actuación  para  a  execución  desta  liña  estratéxica,  realizarase  mediante  a

elaboración das correspondentes bases xerais reguladoras e convocatorias.

h)Réxime  de seguimento e avaliación continua

As entidades beneficiarias presentarán unha memoria detallada do programa, proxecto ou

actividade.

Liña 2.1.2. Subvencións en especie para a adquisición de libros de texto  e material

escolar, e para comedores escolares

a)Obxectivo estratéxico

Apoiar ás unidades de convivencia en desvantaxe social e con menos poder adquisitivo do

Concello de Ourense que teñan nenos e nenas ao seu cargo escolarizados en centros

públicos ou concertados do Concello de Ourense, nos que non  segreguen aos alumnos/as

por  sexo, mediante  a adquisición  de  libros   de  texto e material  escolar  e  o abono de

comedores escolares. 

b)Obxectivos específicos

Potenciar  a escolarización en Educación Infantil  (3, 4 e 5 anos) mediante axudas para

libros e material escolar.

Promover  a  asistencia  ao  comedor  escolar  mediante  axudas  para  os  nenos  e  nenas

matriculados en Educación infantil, Educación primaria e Educación secundaria obrigatoria.

Proporcionar recursos que faciliten a equidade na igualdade de oportunidades a unidades

de convivencia en situación de vulnerabilidade social.

c)Prazo de execución 
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Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o

período elixible a efectos de xustificación o ano natural.

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

d)Custos previsibles

Os custos previstos para o exercicio  vixente serán,  ata o máximo das dispoñibilidades

orzamentarias destinadas e recollidas no presente Plan que ascende:

Para  axudas de libros  de  texto  e  material  escolar   a  un  total  vinte  e  cinco  mil  euros

(25.000,00€).

Para axudas de comedor escolar a un total de oitenta e un mil   euros (81.000,00 €) para o

exercicio vixente, e cento oitenta e oito mil  euros  (188.000,00 €) para exercicio futuro.

e)Financiamento

A tramitación de 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.

f)Procedemento de concesión

O procedemento de concesión  para a execución desta liña estratéxica realizarase por

concorrencia competitiva. As unidades de convivencia que, aínda reunindo os requisitos,

non aparezan como beneficiarias, quedarán en lista de espera.  Poderán concederse máis

axudas, respectando a orde da lista de espera, no caso de que se produzan baixas ou

exista mais dispoñibilidade orzamentaria.

g)Plan de actuación

O plan  de  actuación  para  a  execución  desta  liña  estratéxica,  realizarase  mediante  a

elaboración das correspondentes bases xerais reguladoras e convocatorias
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h) Réxime de seguimento e avaliación continua

Axudas de libros e material escolar: O pago destas axudas realizarase mediante a entrega

de vales, segundo a lista dos libros e material escolar selada polo centro escolar, que o

Concello lles entregará para cambiar en librarías do municipio.

Axudas de comedores escolares:  O prezo da praza de comedor será comunicada polo

centro  escolar  ao  servizo  de  benestar  social,  deducidas  as  subvencións  recibidas  ou

pendentes de recibir, para a mesma finalidade, tendo os pais a obriga de facer fronte ao

pago  da  diferenza  non  subvencionada.  Os  centros  escolares  presentarán  factura  con

indicación clara e precisa do seu concepto, así como a identificación da persoa que recibe

a subvención.

Liña 2.2. Subvencións de concesión directa

2.2.1. Convenios nominativos

a)Obxectivo estratéxico

Apoiar aqueles proxectos, actividades e/ou programas que sexan de utilidade pública ou

interese social ou de promoción dunha finalidade pública en materia de benestar social e

sexan  promovidos  por  asociacións  e/ou  entidades  sen  ánimo  de  lucro;  devanditos

programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos de forma prioritaria a persoas e

colectivos en situación de exclusión social do municipio de Ourense.

b)Obxectivos específicos

Cooperar na  realización 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.

c) Prazo de execución 
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Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o

período elixible a efectos de xustificación o ano natural.

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.

d)Custos previsibles

Os custos previstos para o exercicio  vixente serán,  ata o máximo das dispoñibilidades

orzamentarias  destinadas   que  ascende  a  un  total  cento  oitenta  e  cinco  mil  euros

(185.000,00 €).

Non obstante poderase aumentar esta cantidade ata un total de 400.000 euros, mediante

modificación  presupuestaria  se  a  situación  pos-covid  ou  outra  crise  socio-sanitaria  ou

humanitaria o requerise.

e)Financiamento

A tramitación de 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  e  entidades  sen ánimo  de  lucro  en  materia  de

servizos sociais do Concello de Ourense finánciase con fondos propios. 

f)Procedemento de concesión

O  procedemento  de  concesión   para  a  execución  desta  liña  estratéxica  realizarase

mediante convenios coas entidades que figuran nominativamente no orzamento e as liñas

de axudas cuxo procedemento  de concesión  é directo  vinculado a razóns de interese

público, social ou humanitario.

g)Plan de actuación

 O  plan  de  actuación  para  a  execución  desta  liña  estratéxica  realizarase  mediante  a

elaboración dos convenios de colaboración específicos para cada entidade, a asignación
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directa  por  estar  así  contemplada nos  orzamento  municipais  ou articulado mediante  o

interese xeral, social e /ou humanitario.

h) Réxime de seguimento e avaliación continua

As  entidades  presentasen  unha  Memoria  de  avaliación  consistente  en  declaración

detallada da actividade con cargo á subvención do Concello  de Ourense  e o custo, na

que se xustifique o cumprimento das condicións impostas no convenio.

2.2.2. Axudas económicas municipais para a atención as necesidades sociais

a)Obxectivo estratéxico

Atender situacións de necesidades sociais mediante prestacións económicas de carácter

non periódico destinadas a resolver  ou paliar situacións de emerxencia social.

b)Obxectivos específicos

Favorecer  a  integración  social  dos  sectores  de  poboación  que  carezan  de  recursos

económicos propios para a atención as súas necesidades básicas.

Apoiar  procesos  de  intervención  social  orientados  a  superar  situacións  de  desvantaxe

social

Atender  situacións de urxente e grave necesidade,   que produzan desequilibrios socio-

económico na familia.

c) Prazo de execución 

Con carácter xeneral, as axudas económicas municipais  para a atención as necesidades

sociais terán un prazo de execución anual.

d)Custos previsibles

Os custes previstos para o exercicio vixente serán, hasta o máximo das dispoñibilidades

orzamentarias destinadas  que ascende a un total de trescentos cincuenta e sete mil euros

(357.000,00 €).

e)Financiamento
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A tramitación  queda expresamente condicionada á existencia de partidas para tal efecto e

de crédito suficiente nas mesmas.

Igualmente deberá existir crédito suficiente no momento de resolución de cada expediente

para poder conceder as axudas que se soliciten.

Cada anualidade permitirá outorgar subvenciones hasta esgotar na súa totalidade o crédito

orzamentario existente nas partidas que para ese efecto estean habilitadas.

f)Procedimento de concesión

O  procedemento  de  concesión   para  a  execución  desta  líña  estratéxica  se  realizará

mediante  expedientes  da  unidade  de  convivencia   e  as  líñas  de  axudas  cuxo

procedemento de concesión está vinculado á atención de necesidades sociais.

g)Plan de actuación

O plan  de  actuación  para  a  execución  desta  liña  estratéxica,  se  realizará  mediante  o

cumprimento da Ordenanza reguladora de axudas económicas municipais para a atención

de necesidades sociais.

h)Réxime de seguimento e avaliación continua

O pago destas axudas  se realizará mediante o ingreso directo na  conta do titular  da

prestación ou mediante o pago a un terceiro, da contía concedida.

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  2020  a  2022  inclusive;  aínda  que,  de

conformidade co art. 14 do mesmo texto normativo, actualizarase anualmente, de acordo

coa información relevante dispoñible e Convenios de colaboración asinados,....,mediante

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
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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 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 de 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da

Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

5.  FISCALIZACIÓN

As competencias  de fiscalización das subvencións  osténtanse pola Intervención

Xeral de Fondos do Concello de Ourense que realizase o control financeiro do plan con

carácter  anual  e  que  se  seleccionase  aquelas  liñas  de  subvención  que deban  de  ser

obxecto de control financeiro.
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