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EXPEDIENTE Nº 2016026242

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS, COMISIÓNS DE FESTAS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE
LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO EIDO CULTURAL E FESTIVO NO CONCELLO DE OURENSE,
ANO 2016

A Concellería de Cultura do Concello de Ourense procede a convocar axudas para a realización de programas,
actividades culturais e festivas concretas que se desenvolvan dentro do termo municipal durante o exercicio  2016,
de  acordo  coas  Bases  reguladoras  que  se  publican  como  anexo  a  esta  convocatoria (en  adiante  Bases
reguladoras).

PRIMEIRO.-  OBXECTIVOS E BENEFICIARIOS

É obxecto desta convocatoria, regular a concesión de subvencións para programas, actividades culturais e festivas
concretas, definidas nas Bases reguladoras, que se desenvolvan dentro do termo municipal entre o 1 de decembro
de 2015 e o 30 de novembro de 2016.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as asociacións e entidades sen ánimo de lucro inscritas no rexistro
de entidades cidadás do Concello de Ourense, e as comisións de festas legalmente constituídas.  

SEGUNDO.- PARTIDA ECONÓMICA E CRÉDITO ORZAMENTARIO

As  subvencións  reguladas  nestas  convocatoria  concederanse  con  cargo  á  aplicación  orzamentaria
200.3340.48902 (subvencións actividades lúdicas e culturais) dos orzamentos do Concello de Ourense para o
exercicio en curso, cunha dotación de 95.000 €. 

Este importe pode ser ampliado no caso de existencia de crédito na aplicación orzamentaria no momento da
resolución, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes. 

TERCEIRO.- LIÑAS DE SUBVENCIÓNS E CONTÍA

A. Proxectos e actividades culturais
Contía máxima subvencionable o 75% do orzamento.
Nº máximo de programas de actividades a presentar: 1

B.  Festas patronais, romarías e outras celebracións de carácter tradicional ou singular
Asignación fixa por festa, en función da poboación, entre 700 € e 6.000 €.
Contía máxima subvencionable o 75% do orzamento.
Nº máximo de programas de actividades a presentar: 1

CUARTO.- SOLICITUDES: PRAZO E FORMA

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
achegando a documentación requirida nas Bases Reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes  será de quince días hábiles,  desde  o día  seguinte  á  publicación  da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

QUINTO.- LUGAR ONDE SE PODEN OBTER AS BASES E FORMULARIOS

As bases desta convocatoria e os formularios están a disposición dos interesados na páxina web da Concellería
de Cultura (www.ourensecultura.com), e no Servizo de Cultura desde o día seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia. 

SEXTO.-  PROCEDEMENTO

O procedemento de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva. En todo aquilo
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non previsto nas bases reguladoras que se acompañan como anexo a esta convocatoria 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.

SÉTIMO.- PRAZO DE XUSTIFICACIÓN

As asociacións, entidades non lucrativas e comisións de festas beneficiarias, deberán presentar a documentación
para a xustificación da subvención concedida, detallada nas Bases reguladoras, antes do día 30 de decembro de
2016. 


