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1. CONCEPTO, FUNDAMENTACIÓN E PRINCIPIOS REITORES

O Plan Estratéxico de subvencións da Concellaría de Cultura 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 as disposicións
orzamentarias,, se adaptarán en cada momento a estes 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 Cultura do Concello de Ourense 2018- 2020 comprende a actividade
que se subvencionará desde esta área.

FUNDAMENTOS LEGAIS

A ordenación do Plan Estratéxico de Subvencións articúlase sobre a base do seguinte marco normativo:

A Constitución,  no seu artigo 31.2: O gasto público realizará  unha asignación equitativa dos recursos
públicos, e a súa programación e execución responderán aos criterios de eficiencia e economía.

A Lei  38/2003, do 17 de novembro,  xeral  de Subvencións recolle  no seu artigo 8.1  “Os órganos das
Administracións públicas ou calquera ente que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de 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, do 21 de xullo, polo que se aproba o  Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións:

Artigo 12.3 “Os plans estratéxicos de subvencións teñen carácter programático e o seu contido non crea
dereitos nin obrigas; 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.

A Ordenanza Xeral Municipal de Subvencións (BOP nº 156 do 9 de xullo de 2005).

PRINCIPIOS QUE REXEN O PLAN 

Os principios xerais en que se concretará serán principalmente os seguintes:

 Igualdade, entendida como a non discriminación ou marxinación de cidadáns, administracións ou
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sectores.
 Solidariedade,  entendendo a acción social  como expresión da xustiza social,  a  redistribución e

actuación dos recursos de forma equitativa e a discriminación positiva.
 Fomento da iniciativa social, dando especial importancia á colaboración das entidades privadas na

xestión dos intereses que lle son propios.
 Transparencia, na políticas de axudas e subvencións e de asignación dos recursos públicos.
 Cooperación  entre  administración,  entendida  como  a  consecuencia  do  principio  de

corresponsabilidade na xestión dos fondos públicos.
 Garantía  de  bo  funcionamento,  regulando  os  requisitos,  baremos  obxectivos,  competencias,

mecanismos de participación e de control e avaliación das subvencións concedidas.

2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS XERAIS E ESPECÍFICOS

A Concellería de Cultura ten entre os seus obxectivos prioritarios o de potenciar as actividades culturais e
festivas que sexan de interese para a poboación e considera unha obriga inescusable prestar apoio ás
entidades que traballan neste eido. 

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:

 Dotar a Concellaría de Cultura 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 súa competencia.

 Dar cumprimento á normativa aplicable nestas materias ante as novas obrigas de publicidade activa
e pasiva impostas por esta, desde a perspectiva da transparencia, acceso á información pública e
bo goberno. Os obxectivos concretos ou específicos que se pretenden indícanse especificamente
para cada liña do Plan para o período 2018-2020 

2. 1. LIÑAS DE SUBVENCIÓN

O presente Plan estratéxico de subvencións resulta da aplicación directa a todas as subvencións e premios
concedidos pola Concellaría de Cultura mediante os seguintes procedementos:

 Subvencións en réxime de concorrencia competitiva
 Subvención de concesión directa a través de convenios

Con carácter  xeral,  as  subvencións concederanse  en  réxime de  concorrencia  competitiva;  no entanto,
poderán  concederse  mediante  axuda  directa  aquelas  subvencións  que  figuren  como  nominativas  nos
orzamentos municipais.

As liñas estratéxicas de actuacións recollidas no presente PES son as seguintes:
Liña 2.1.1  Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

2.1.1.1. Subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido cultural
2.1.1.2. Subvencións a comisións de festas e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no
eido festivo.
2.1.1.3. Subvencións a empresas para a realización de festivais, ciclos ou mostras relacionadas coas
artes escénicas ou musicais
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Liña 2.1.2. Subvencións de concesión directa. Convenios nominativos
Liña 2.1.3, Premios

Liña 2.1.1 Subvencións en réxime de concorrencia competitiva

2.1.1.1  Subvencións a asociacións e entidades sen fin de lucro que desenvolvan accións no eido
cultural

Enténdese  por programas ou actividades culturais as seguintes:

1. Proxectos  relacionados  coas  artes  escénicas,  musicais,  artes  plásticas,  cinematográficas  e
literatura.

2. Edición, publicación ou impresión de libros, publicacións seriadas ou obras audiovisuais en calquera
soporte.

3. Actividades que teñan por obxecto o estudo, difusión, exaltación ou posta en valor do patrimonio
cultural material ou inmaterial da cidade de Ourense.

a) Obxectivos estratéxico:

Apoiar  a  realización  de  programas,  proxectos  ou  actividades  culturais  e  recreativas  considerados  de
interese público promovidos por asociacións ou entidades sen fin de lucro. 

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.
 Colaborar  no  fomento  da  cooperación cultural  e  o  establecemento  de  acordos  territoriais  ou  a

participación en redes.
 Contribuír  con  proxectos  de  fomento  da  cultura  ourensá  e  galega,  desde  calquera  das  súas

perspectivas  (histórica,  territorial,  social,  etc.),  así  como  a  de  autores  que  estean  ligados
directamente a Ourense.

 Contribuír na xeración de públicos como factor de sostenibilidade do tecido cultural da cidade.
 Trasladar e diversificar a actividade cultural para aproximala á cidadanía, dirixida especialmente a

aqueles colectivos ou barrios con máis dificultades de acceso.
 Potenciar a innovación na linguaxe cultural ou artística.

c) Prazo de execución

Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o período elixible
para os efectos de xustificación o ano natural.
O ámbito temporal do programa de actividades e gastos subvencionados será desde o 1 e decembro do
ano anterior á  convocatoria ata o 30 de novembro do ano desta. As actividades realizadas no mes de
decembro incorporaranse á convocatoria anual seguinte.

d) Custos previsibles

O custo previsto para cada un dos exercicios é de 60.000 €. 

A realización de cada convocatoria de concesión de subvenciones queda expresamente condicionada á
existencia de partida para tal efecto e ao crédito existente na mesma.

e) Financiamento
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A  tramitación  de  cada  convocatoria  de  concesión  de  subvencións  estará  limitada  ao  crédito  máximo
dispoñible que, con carácter anual, se habilite no orzamento da Concellaría de Cultura.

En ningún caso o importe máximo a conceder a cada entidade solicitante poderá  ser de tal contía que
supere o 75% do custo total da actividade. Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención
como no exame da conta xustificativa que debe presentar  a entidade beneficiaria da subvención, para
acreditar o emprego da subvención concedida.

As subvencións concedidas serán compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que o
conxunto  das  mencionadas  axudas  ou subvencións  non  exceda  do  100%  do  custo  da  actividade
subvencionada.

Esta liña de axudas para asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido
cultural finánciase con fondos propios.

f) Procedemento de concesión

De  acordo  co  artigo  8  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións,  a  concesión  das
subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia competitiva,  e terá
sempre como límite a dispoñibilidades orzamentaria da Concellaría de Cultura destinada para tal fin no
exercicio. 
Neste sentido, logo de excluír as solicitudes que non cumpran os requisitos, a comisión avaliadora terá en
conta os criterios e baremos de puntuación que se especifican nas bases reguladoras.  

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., avaliación continua e indicadores

As entidades beneficiarias presentarán unha memoria detallada do programa, proxecto  ou actividade a
subvencionar.

O Servizo de Cultura será o encargado do seguimento da execución da subvención, así como de certificar a
súa  axeitada  xustificación,  mediante  a  emisión  dun  informe  proposta  que  se  incorporará  á  conta
xustificativa, no que se poña de manifesto expresamente o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas  circunstancias  que  imposibiliten  a  aprobación  da  xustificación,  xunto  coa  conformidade  cos
documentos xustificativos presentados.

Indicadores: En particular se analizarán os seguintes indicadores:
— Número de solicitudes
— Número de concesións
— Número de denegacións
— Total de crédito concedido así como contía media das axudas
— Evolución do número de actividades respecto de anos precedentes, en termos agregados, das
asociacións ou entidades beneficiarias de subvenciones.
— Evolución da capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos agregados, das
asociacións ou entidades beneficiarias de subvenciones.

2.1.1.2. Subvencións a asociacións de veciños e comisións de festas que desenvolvan accións no
eido festivo.

Festas patronais, romarías e outras celebracións de carácter tradicional ou senlleiro. 
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a) Obxectivo estratéxico

Apoiar a realización de proxectos e actividades considerados de interese ou de utilidade pública promovidos
por asociacións de veciños e comisións de festas.

b) Obxectivos específicos

 Incentivar a realización de Festas patronais, romarías e outras celebracións de carácter tradicional e
senlleiro.

 Motivar e dinamizar a participación das asociacións.
 Colaborar co movemento asociativo para a organizacións das festas parroquiais.

c) Prazo de execución

Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o período elixible
para os efectos de xustificación o ano natural.
O ámbito temporal do programa de actividades e gastos subvencionados será desde o 1 e decembro do
ano anterior á convocatoria ata o 30 de novembro do ano desta. As festas realizadas no mes de decembro
incorporaranse á convocatoria anual seguinte.

d) Custos previsibles

O custo previsto para cada un dos exercicios é de 50.000 €. 

A realización de cada convocatoria de concesión de subvenciones queda expresamente condicionada á
existencia de partida para tal efecto e ao crédito existente na mesma.

e) Financiamento

A  tramitación  de  cada  convocatoria  de  concesión  de  subvencións  estará  limitada  ao  crédito  máximo
dispoñible que, con carácter anual, se habilite no orzamento da Concellaría de Cultura.

En ningún caso o importe máximo a conceder a cada entidade solicitante poderá  ser de tal contía que
supere o 75% do custo total da actividade Este límite operará tanto no momento de outorgar a subvención
como no exame da conta xustificativa que debe presentar  a entidade beneficiaria da subvención, para
acreditar o emprego da subvención concedida.

As subvencións concedidas serán compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que o
conxunto  das  mencionadas  axudas  ou subvencións  non  exceda  do  100%  do  custo  da  actividade
subvencionada.

Esta liña de axudas para as asociacións veciñais e  as comisións de festas legalmente constituídas.   que
organicen festas patronais, romarías e outras celebracións de carácter tradicional ou senlleiro   finánciase
con fondos propios.

f) Procedemento de concesión

Asignaráselle unha cantidade fixa en función do número de habitantes do barrio ou parroquia, segundo o
censo municipal, quedando como a continuación se detalla: 

Ata 1.000 habitantes, asignación fixa de 700 €
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Ata 5.000 habitantes  asignación fixa de 1.500€
A partir de 5.000 habitantes asignación fixa de 3.000€
A partir de  10.000 habitantes asignación fixa de 6.000€
A partir de  15.000 habitantes asignación fixa de 15.000 €

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 e indicadores.

As entidades beneficiarias presentarán unha memoria detallada do programa, proxecto  ou actividade a
subvencionar.
O Servizo de Cultura será o encargado do seguimento da execución da subvención, así como de certificar a
súa  axeitada  xustificación,  mediante  a  emisión  dun  informe  proposta  que  se  incorporará  á  conta
xustificativa, no que se poña de manifesto expresamente o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas  circunstancias  que  imposibiliten  a  aprobación  da  xustificación,  xunto  coa  conformidade  cos
documentos xustificativos presentados.

Indicadores: En particular se analizarán os seguintes indicadores:
— Número de solicitudes
— Número de concesións
— Número de denegacións
— Total de crédito concedido así como contía media das axudas
— Evolución do número de actividades respecto de anos precedentes, en termos agregados, das
asociacións ou entidades beneficiarias de subvenciones.
— Evolución da capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos agregados, das
asociacións ou entidades beneficiarias de subvenciones.

2.1.1.3   Subvencións  a  empresas  para  a  realización  de  festivais,  certames,  ciclos  ou  mostras
relacionadas coas artes escénicas ou musicais

a) Obxectivos estratéxico:

Apoiar a realización de festivais, certames, ciclos ou mostras relacionadas coas artes escénicas  e musicais
promovidas por empresas e que se desenvolvan no Concello de Ourense.  

b) Obxectivos específicos: 

 Favorecer a presenza de profesionais da xestión cultural para programar ou xestionar propostas
culturais que contribúan á dinamización sociocultural.

 Potenciar a oferta de festivais ou ciclos estables das máis diversas manifestacións artísticas.
 Aproveitar o potencial  creativo local  e das industrias culturais como motor  de desenvolvemento

económico.
 Recoñecer o interese artístico e cultural dos proxectos.
 Contribuír  con  proxectos  de  fomento  da  cultura  ourensá  e  galega,  desde  calquera  das  súas

perspectivas  (histórica,  territorial,  social,  etc.),  así  como  a  de  autores  que  estean  ligados
directamente a Ourense.

 Contribuír na xeración de públicos como factor de sostenibilidade do tecido cultural da cidade.
 Potenciar a innovación na linguaxe cultural ou artística.
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c) Prazo de execución

Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o período elixible
para os efectos de xustificación o ano natural.
O ámbito temporal do programa de actividades e gastos subvencionados será desde o 1 e decembro do
ano anterior á  convocatoria ata o 30 de novembro do ano desta. As actividades realizadas no mes de
decembro incorporaranse á convocatoria anual seguinte.

d) Custos previsibles

Os custos previstos para cada un dos exercicios será de 100.000 €. 

A realización de cada convocatoria de concesión de subvenciones queda expresamente condicionada á
existencia de partida para tal efecto e ao crédito existente na mesma.

e) Financiamento

A  tramitación  de  cada  convocatoria  de  concesión  de  subvencións  estará  limitada  ao  crédito  máximo
dispoñible que, con carácter anual, se habilite no orzamento da Concellaría de Cultura.

En ningún caso o importe máximo a conceder a cada solicitante excederá dos quince mil euros (15.000,00
€) nin poderá  supor máis do 50% do custo total do proxecto. Este límite operará  tanto no momento de
outorgar a subvención como no exame da conta xustificativa que debe presentar a entidade beneficiaria da
subvención, para acreditar o emprego da subvención concedida.

As subvencións concedidas serán compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que o
conxunto  das  mencionadas  axudas  ou subvencións  non  exceda  do  100%  do  gasto  da  actividade
subvencionada.

Esta liña de axudas a festivais, certames, ciclos ou mostras relacionadas coas artes escénicas  e musicais
promovidas por empresas finánciase con fondos propios.

f) Procedemento de concesión

De  acordo  co  artigo  8  da  Lei  38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións,  a  concesión  das
subvencións atenderá  a criterios obxectivos e tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, tendo
sempre como límite a dispoñibilidades orzamentaria da Concellaría de Cultura destinada para tal fin no
exercicio. 
Neste sentido, logo de excluír as solicitudes que non cumpran os requisitos, a comisión avaliadora terá en
conta os criterios e baremos de puntuación que se especifican nas bases reguladoras.  

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 e indicadores.

As entidades beneficiarias presentarán unha memoria detallada do programa, proxecto  ou actividade a
subvencionar.

O Servizo de Cultura será o encargado do seguimento da execución da subvención, así como de certificar a
súa  axeitada  xustificación,  mediante  a  emisión  dun  informe  proposta  que  se  incorporará  á  conta
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xustificativa, no que se poña de manifesto expresamente o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas  circunstancias  que  imposibiliten  a  aprobación  da  xustificación,  xunto  coa  conformidade  cos
documentos xustificativos presentados.

Indicadores: En particular se analizarán os seguintes indicadores:
— Número de solicitudes
— Número de concesións
— Número de denegacións
— Total de crédito concedido así como contía media das axudas
— Evolución da capacidade financeira respecto de anos precedentes, en termos agregados, das
empresas beneficiarias de subvenciones.

Liña 2.1. 2. Subvencións de concesión directa. Convenios nominativos

Convenio co Liceo de Ourense 
Convenio co Ateneo de Ourense 
Convenio coa Coral de Ruada 
Convenio co Cine Clube Padre Feijoo
 

a) Obxectivo estratéxico

Apoiar aqueles entidades que sexan de utilidade pública que desenvolvan actividades de interese para a
cidadanía polo seu carácter senlleiro

b) Obxectivos específicos

Liceo, Ateneo e Coral de Ruada

1.-  Desenvolver proxectos de difusión cultural.

2.- Organizar e realizar todo tipo de actividades divulgativas e académicas como: conferencias, cursos,

seminarios, simposios, congresos, desenvolvemento de obradoiros educativos e culturais.

3.-  Presentar  publicacións,  traballos de investigación e de calquera outro tipo de materiais  de carácter

divulgativo,académico, que resulten de interese.

4.- Colaborar no intercambio en todo tipo de proxectos culturais de interese común.

Cine Clube Padre Feijoo

1.- Difundir a cultura cinematográfica.

2.- Consolidar unha programación estable e de calidade para ofrecer á cidadanía

3.- Organizar ciclos de cine temático anual.

4.- Organizar e realizar  todo tipo de actividades divulgativas e académicas como: conferencias, cursos de

formación, seminarios, etc.

5.- Promover aos novos directores galegos facilitando a exhibición dos seus traballos.

6.- Participar na produción e posterior exhibición dos guións que se presenten.

7.- Ofrecer ao público unha colección ampla de materiais bibliográficos, gráficos e audiovisuais que permitan

a todas as persoas interesadas acceder a unha información actualizada sobre o mundo do cine.
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c) Prazo de execución

Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución anual, sendo o período elixible
para os efectos de xustificación o ano natural.

d) Custos previsibles

Os custos previstos para cada un dos exercicios será de 6.000 € para cada subvención nominativa. 

A realización de cada convocatoria de concesión de subvenciones queda expresamente condicionada á
existencia de partida para tal efecto e ao crédito existente na mesma.

e) Financiamento

A  tramitación  de  cada  convocatoria  de  concesión  de  subvencións  estará  limitada  ao  crédito  máximo
dispoñible que, con carácter anual, se habilite no orzamento da Concellaría de Cultura.

A  contía  da  subvención  non  poderá  exceder  do  75%  do  custo  total  da  actividade  desenvolvida  e
debidamente xustificada, producíndose a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención no
suposto de falta de xustificación dentro do prazo de dous meses dende o final da vixencia do convenio. 
As achegas máximas para cada un dos convenios e de  6.000,00 €,

O importe do financiamento municipal farase efectivo con cargo á partida orzamentaria  que nominalmente
se contemple no orzamento. 

A  subvención  do  Concello  é  compatible  coa  percepción  doutras  subvencións  ou  axudas,  públicas  ou
privadas,  que  a  entidade  beneficiaria  obteña  para  a  mesma  finalidade,  sempre  que  o  seu  importe,
xuntamente  co  da  subvención  municipal,  non  supere,  en  ningún  caso,  o  importe  total  do  custo  das
actividades subvencionables.  Para o caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere este
custo, minorarase a achega municipal no importe necesario para darlle estrito cumprimento ao apartado
anterior.

Esta liña de axuda  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 cultural.

g) Plan de actuación

O  plan  de  actuación  para  a  execución  desta  liña  estratéxica  realizarase  mediante  a  elaboración  de
convenios de colaboración específicos para cada entidade.

h) Réxime de seguimento e avaliación continua

As entidades beneficiarias presentarán unha memoria explicativa do proxecto realizado, coa valoración dos
resultados obtidos. A xustificación poderá  revestir a forma de conta xustificativa do gasto ou acreditarse
mediante a presentación de estados contables segundo se defina en cada convenio. 
O prazo marcado para a xustificación será de dous meses desde a fin da vixencia do convenio. 

2.3. Premios 
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2.3.1 Premios cartelería

Concurso deseño do cartel do Entroido

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  promocionar o programa de 
actividades da festa do Entroido.

 Incentivar e primar a creación de novos
artistas gráficos.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 800,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso deseño do cartel dos Maios

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos promocionar o programa de actividades da 
festa dos Maios.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 800,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso deseño do cartel das Festas de Ourense 

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Promocionar o programa de 
actividades ds Festas de Ourense.

 Incentivar e primar a creación de novos
artistas gráficos.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 1000,00€
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Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso deseño do cartel do Samaín

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Promocionar o programa de 
actividades da festa do Samaín.

 Incentivar e primar a creación de novos
artistas gráficos.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 600,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso deseño do cartel do Magosto

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Promocionar o programa de 
actividades da festa do Magosto.

 Incentivar e primar a creación de novos
artistas gráficos.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 800,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

2.3.2 Premios literarios

Premio Risco de creación literaria

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Animar á creación en lingua galega
 Potenciar a escrita na nosa lingua
 Contribuír coa edición de literatura en 

galego.
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Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 6000,00€*

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Premio de Poesía Cidade de Ourense

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Animar á creación en lingua galega
 Potenciar a escrita na nosa lingua
 Contribuír coa edición de literatura en 

galego.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 6000,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

2.3.3 Premios participación festas tradicionais

Concurso de comparsas e carrozas do Entroido 

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Animar á participación da cidadanía nas 
festas tradicionais.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 5100,00€*

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso de Maios e coplas

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951
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Obxectivos  Animar á participación da cidadanía nas 
festas tradicionais.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 1700,00€*

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso de disfraces Entroido de verán

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Animar á participación da cidadanía nas 
festas tradicionais.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 1110,00€*

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Concurso de Beléns

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Incentivar a participación da cidadanía nas
elaboración dos Beléns.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 2000,00€*

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

*Adicionalmente se contemplan axudas pola participación.

2.3.4.Outros premios:

Premios Pintura rápida
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Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos Promover e divulgar a pintura desde unha 
vertente divertida e lúdica, co traslado á rúa o 
traballo dos artistas.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 2500,00€

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Premios Maratón fotográfico

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos Promover e divulgar a fotografía desde unha 
vertente divertida e lúdica, co traslado á rúa o 
traballo dos artistas.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 2200,00 €

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

Premios Ouff Escola 

Aplicación orzamentaria 200 3340 48951

Obxectivos  Impulsar o uso do idioma galego entre a 

mocidade, coñecer a visión desta sobre o 

seu contorno sociocultural e fomentar a 

creatividade audiovisual e o traballo en 

equipo, nunha linguaxe atractiva para o 

alumnado, que contribúa a xerar un espírito 

crítico.

 Potenciar o uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación nos centros 

de ensino 

 Crear un espazo de referencia para a 
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mostra do audiovisual feito nas aulas.

Persoas beneficiarias Público en xeral

Modalidade de concesión Concorrencia competitiva

Prazo Convocatoria anual

Importe 2600,00 €

Fontes de financiamento Recursos propios

Plan de acción Requisitos establecidos nas bases reguladoras 
aprobadas para tal efecto.

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 2018 a
2020  inclusive;  aínda  que,  de  conformidade  co  art.  14  do  mesmo  texto  normativo,  se  actualizará
anualmente,  de acordo coa información relevante dispoñible e os Convenios de colaboración asinados,
mediante aprobación da Xunta de goberno local.

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 se dará conta na Xunta de Goberno Local e serán
publicadas na Sede electrónica do Concello de Ourense, sen prexuízo doutras tramitacións que en cada
caso lle resulten 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 se incrementar con achegas suplementarias de fondos doutras
administracións  ou  a  través  das  modificacións  orzamentarias,  sempre  e  cando  se  teña  previsto  na
convocatoria nos termos previstos no artigo 58 do Real Decreto 887/2006 do 21 de xullo polo que se aproba
o Regulamento da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

5 FISCALIZACIÓN

As competencias de fiscalización das subvencións ostentas a Intervención Xeral de Fondos do Concello de
Ourense que realizará  o control  financeiro do plan con carácter  anual  e seleccionará  aquelas liñas de
subvención que deban ser obxecto de control financeiro. 
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