Aprobado polo Pleno do Concello de Ames en sesión de 29 de maio de 2017

C.I.F.: P – 1500200 – I

PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES
PERÍODO 2017-2018-2019
PREÁMBULO
O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, ten carácter básico, polo que todos os Concellos que pretendan
outorgar subvencións deben aprobar o seu correspondente Plan Estratéxico de Subvencións.
A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, supón un paso máis no proceso de perfeccionamento e
racionalización do sistema económico. Un dos principios que rexe a Lei é o da transparencia que, xunto coa gran
variedade de instrumentos que se articulan na Lei, redunda de forma directa nun incremento dos niveis de eficacia e
eficiencia na xestión do gasto público subvencional.
Neste sentido, unha maior información acerca das subvencións fará posible eliminar as distorsións e interferencias que
puidesen afectar o mercado, ademais de facilitar a complementariedade e coherencia das actuacións das distintas
Administracións Públicas evitando calquera tipo de solapamento.
Para mellorar a eficacia, a lexislación vixente establece que se proceda a elaborar un Plan Estratéxico de Subvencións,
de carácter plurianual e con carácter previo ao nacemento das subvencións ou os convenios de colaboración que a
Corporación poida celebrar.
Por iso, este Concello aproba o Plan Estratéxico de Subvencións cuxo articulado figura a continuación.
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1.
O establecemento de subvencións por este Concello durante o período 2017-2018-2019 axustarase ao previsto no
presente Plan, tal e como se establece no art. 11.4 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.
Non obstante o anterior, o presente plan poderá verse modificado anualmente para a inclusión ou exclusión de liñas de
subvención en función das necesidades que se xeren o municipio.
ARTIGO 2.
O establecemento efectivo das subvencións previstas neste Plan requirirá a inclusión das consignacións
correspondentes nos Orzamentos municipais de cada ano e a aprobación das bases reguladoras da súa concesión.
ARTIGO 3.
O establecemento de subvencións queda supeditado ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria,
polo que as consignacións orzamentarias que se aproben e as bases reguladoras e/ou convocatorias da súa concesión
acomodaranse en cada momento aos devanditos obxectivos.
ARTIGO 4.
O Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ames ten carácter programático e a súa aprobación non supón a
xeración de dereito algún en favor dos potenciais beneficiarios, que non poderán esixir indemnización ou compensación
algunha no caso de que o Plan non leve á práctica nos seus propios termos, polo tanto a súa efectividade queda
supeditada á posta en práctica das diferentes liñas de subvención, atendendo entre outros condicionantes ás
dispoñibilidades orzamentarias de cada exercicio.
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS XERAIS DO PLAN
ARTIGO 6.
Son principios xerais deste Plan os seguintes:
- Publicidade e libre concorrencia mediante convocatoria previa na que se garanta a obxectividade, transparencia,
publicidade e concorrencia e igualdade na distribución de fondos públicos, iso sen prexuízo da posible concesión directa
que, de conformidade co establecido na norma aplicable, deberá contar coa debida consignación orzamentaria previa.
- Concesión conforme a criterios obxectivos previamente establecidos na convocatoria a fin de garantir o coñecemento
previo dos mesmos polos potenciais beneficiarios.
- Eficacia no cumprimento dos obxectivos marcadas e eficiencia na asignación de recursos públicos, debéndose
xustificar cuantitativa e cualitativamente.
- Control e análise da adecuación dos fins das entidades solicitantes aos principios de igualdade e non discriminación
no exercicio das actividades subvencionadas.
ARTIGO 7.
Unicamente caberá prescindir do procedemento ordinario de concesión de subvencións, que será o de concorrencia
competitiva, nos seguintes casos:
a) As previstas nominativamente no Orzamento Xeral da Entidade.
Nas bases de execución do orzamento indicaranse as subvencións deste tipo, que se formalizarán mediante Convenio
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no que se determinará a forma de pago e a xustificación da subvención.
b) Aquelas cuxo outorgamento ou contía veña imposto á Administración por unha norma de rango legal, que seguirán o
procedemento de concesión que lles resulte de aplicación de acordo coa súa propia Normativa.
c) Con carácter excepcional, aquelas outras subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social,
económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.
CAPÍTULO III. BENEFICIARIOS E MATERIAS NAS QUE SE ESTABLECERÁN SUBVENCIÓNS
ARTIGO 8.
O Concello concederá subvencións a favor de persoas, asociacións ou Entidades privadas coa finalidade de fomentar a
realización de actividades de utilidade pública ou interese social ou para promover a consecución de fins públicos
atribuídos á competencia local.
ARTIGO 9.
O Concello establecerá anualmente subvencións nas materias que se indican no Anexo ao presente Plan, que conten para
cada unha das subvencións previstas:
os obxectivos que se pretenden alcanzar
a modalidade de concesión aplicable
os destinatarios aos que van dirixidas
o importe económico
CAPÍTULO III. CONTROL E AVALIACIÓN DO PLAN
ARTIGO 10.
O control financeiro dos programas subvencionados está encomendado á Intervención Xeral, que respecto diso analizará
as datas reais de pago dos importes subvencionados con relación ás datas previstas en cada expediente, así como os
medios de pago utilizados e a correcta xustificación dos extremos requiridos a cada beneficiario para a obtención da
subvención.
A Intervención Municipal poderá elaborar os modelos de xustificación de subvencións que faciliten a fiscalización das
mesmas.
ARTIGO 11.
Este Plan Estratéxico de Subvencións 2017-2018-2019 entrará en vigor unha vez aprobado polo Pleno da Corporación e
publicarse para o seu xeral coñecemento na Páxina web do concello de Ames.
Finalizada a vixencia do Plan, e antes da elaboración do seguinte, os responsables dos departamentos promotores das
diferentes liñas de subvención deberán presentar ante o órgano concedente das subvencións unha memoria na que se
contemple, polo menos, o grao de cumprimento do Plan, a eficacia e eficiencia do outorgamento de subvencións na
consecución dos obxectivos e efectos pretendidos e conclusións, con proposta de suxestións para a elaboración do
seguinte Plan Estratéxico de Subvencións.
ANEXO I

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL.
LINEA DE
SUBVENCION

OBXECTIVOS

Os servizos sociais municipais
dentro do seu marco de competencias pretende apoiar, entre outros, a aqueles sectores
da poboación mais desfavorecidos. As axudas teñen o seu
encaixe na Ordenanza de
Axudas
de
emerxencia social municipal
emerxencia sodo Concello de Ames. Así
cial - Renda somesmo establécese unha liña
cial Municipal
de axudas denominada "Renda Social Municipal" destinada
a paliar situacións temporais
de necesidade e garantir uns
recursos mínimos de subsistencia aos veciños e as veciñas de Ames
Subvencións
Proporcionar apoio económico
Familias Nume- a aquelas familias cualificadas
rosas
como numerosas pola Consellería de Política Social da
Xunta de Galicia ou organismos análogos doutras Comunicades Autónomas

EFECTOS
PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

Preténdese
chegar
a
aquelas familias ou persoVeciños/as
as con maiores necesidado Concello 2017-2018-2019
des económicas favorede Ames
cendo a súa integración
social.

Preténdese
chegar
a
aquelas familias numerosas que presentan una
maior necesidade de apoio, acreditada mediante a
renda per cápita familiar.
Esta política de trato favorable a un grupo tan sensible coma este reviste un
especial interese para un
Concello como o de Ames,
na medida en que favorece o incremento de poboación, actuando ademais
sobre o segmento de idade máis atractivo para posibilitar o crecemento demográfico do noso municipio sexa sostido no tempo.

Unidades de 2017-2018-2019
convivencia
que teñan fixada a súa
residencia
habitual
no
concello de
Ames e conten co título
de familia numerosa

2

CUSTE
ANUAL

FUNCIONAL FINANCIACION

121.375,00 2311-48

120.000,00 2311-48

PROCEDEMENTO
DE CONCESIÓN

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

Fondos propios Concorrencia comcon cargo á fun- petitiva
cional sinalada

Proporcionar axudas para vivendas que se atope en mal
estado de conservación e non
Subvencións
dispoñan de recursos para
infravivenda e
acometer obras que permitan
accesibilidade
ter as mínimas condicións de
habitabilidade ou accesibilidade

Preténdese outorgar apoio económico aos titulares
das vivendas que non dispoñan de recursos para Veciños/as
que poidan afrontar os do Concello 2017-2018-2019
gastos necesario que ga- de Ames
rantan a habitabilidade e
accesibilidade das súas
vivendas

40.000,00

2311-78

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

Fomentar e promover o desenvolvemento de proxectos
Subvencións
que complementen as compepara actividatencias e actividades municides de promopais desenvoltas pola conceción social
llería de Servizos Sociais e
Igualdade

Preténdese fomentar este
tipo de asociacionismo no
Concello de Ames para
que as políticas sociais e
de igualdade desenvoltas
polo concello cheguen ao
maior número de poboación

Asociacións
de carácter
social
e/ou
2017-2018-2019
asistencial
do concello
de Ames

40.531,73

2312-48

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

Subvención
Fomentar no concello de
Asociación SoAmes solidariedade e coDesenvolver o programa Validariedade Gaoperación das familias
cacións en Paz
lega co Pobo
Amienses cos nenos e
Saharaui
nenas saharauís

Asociación
Solidariedade Galega co 2017-2018-2019
Pobo Saharaui

6.298,82

2312-48

Fondos propios
Nominativa-Convecon cargo á funnio
cional sinalada

TOTAL

328.205,55

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE EDUCACIÓN
PRAZO
LINEA DE
SUBVENCION

Subvención
axudas libros

Subvención
ANPAS

EFECTOS

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS

PRETENDIDOS

CUSTE
CONSECUCIÓN OBXEC- ANUAL
TIVOS

FUNCIONAL FINANCIACION

PROCEDEMENTO
DE CONCESIÓN

A colaboración financeira
na compra dos libros de
texto e demais material didáctico precisos para o
normal desenvolvemento
da actividade académica.

Propiciar que a poboación escolar integrada en familias con
menos recursos dispoña do
material educativo preciso para
o normal desenvolvemento da
súa aprendizaxe, centrando o
esforzo orzamentario na educación infantil, por ser esta a
franxa de idade non cuberta
pola Xunta de Galicia.

Pais e nais -ou
titores legaisdos nenos e
nenas matriculados no curso
escolar
nun
2017-2018-2019 18.500,00 3261-48
centro de ensino sostido con
fondos
públicos, no nivel
de Educación
Infantil

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

A colaboración financeira
en actividades extra escolares e saídas didácticas
de contido, cultural, artístico de ocio e tempo libre e
de reforzo educativo organizadas polas ANPAS

Enriquecer a formación da poboación escolar do Concello
de Ames, a través de actividades complementarias á formación regrada que reciben nos
centros educativos. Promover
a convivencia da poboación
escolar fóra do ámbito puramente académico. Propiciar a
mellora do rendemento por
parte dos alumnos.

ANPAS
existentes nos centros educativos
de titularidade
pública
do
Concello
de
Ames,
legal- 2017-2018-2019 26.500,00 3261-48
mente constituídas, e que
figuren inscritas no Rexistro
Municipal
de
Asociacións

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

TOTAL

45.000,00

SUBVENCIÓN EN MATERIAL DE PROMOCIÓN CULTURAL E NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
LINEA DE
SUBVENCION

OBXECTIVOS

Achegar a cultura ao
maior número posible
Subvención Ende individuos, empretidades culturais
gando os colectivos
e sociais
como
instrumento
para acadar este fin.

EFECTOS PRETENDIDOS

PRAZO
DESTINATACUSTE
CONSECUCIÓN
RIOS
ANUAL
OBXECTIVOS

A existencia dunha vida cultural
estable dentro do ámbito territorial do Concello de Ames, programada e desenvolvida polas entidades do ámbito privado, e na
que a administración municipal
represente un papel secundario,
tanto na elección do tipo de actividades que se van desenvolver,
como na súa posta en práctica e
no seu financiamento.participación activa da veciñanza nunha
actividade -a cultura- de claro interese público, como medio de
promover a formación das persoas máis novas, e de propiciar a
oportunidade de convivencia entre os veciños e veciñas.

Asociacións
culturais existentes
no
Concello de
Ames, legalmente consti2017-2018-2019
tuídas, e que
figuren inscritas no rexistro municipal
de
asociacións

Subvencións
Promover a participa- A existencia dunha programación Asociacións
2017-2018-2019
Festas popula- ción activa da ve- festiva estable dentro do ámbito culturais exisres
ciñanza nas festas, territorial do Concello de Ames, tentes
no
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FINANCIACION

PROCEDEMENTO
DE CONCESIÓN

Fondos
propios con cargo Concorrencia
á funcional si- petitiva
nalada

Fondos
pro- Concorrencia
pios con cargo petitiva
á funcional si-
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com-

com-

como medio de propiciar a convivencia entre os veciños, preservando as tradicións
existentes nas distintas
parroquias do Concello, transmitidas a través dos festexos populares.

programada e desenvolvida polas
comisións de festas de cada parroquia, e na que a administración
municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo
de actividades a desenvolver,
como na súa posta en práctica e
no seu financiamento. A difusión
da imaxe de Ames a través da súa
oferta festiva, de xeito que esta
sirva como elemento de dinamización de cada unha das parroquias
en que se celebren festas, así
como de atracción de visitantes de
cara aos vindeiros exercicios.

Concello de
Ames, legalmente constituídas, e que
figuren inscritas no rexistro
municipal de
asociacións

Premios: Cartas
de Reis, Teatro
Lido, Certame
Cultural
Intercentros, premios
Festival
Folk,
Premios
Blanco Amor e
Premios do Entroido

Promover a participación dos alumnos dos
colexios de Ames e cidadáns do concello,en
distintos programas e
eventos culturais relacionadas coas artes ou
a educación e cuns
destinatarios non restrinxidos a un determinado grupo social, de
idade, etc

Conseguir una participación activa
de certos colectivos nas actividades culturais organizadas polo
concello

Alumnos,
e
habitantes do
2017-2018-2019
concello
de
Ames

8.034,00

Fondos propios
3341-48/ 338- con cargo á Concorrencia
48
funcional sina- petitiva
lada

Premios: Certame Intercentros,
Certame literario
e concurso radiofónico

Promover o uso do galego entre os habitantes do Concello de
Ames

Conseguir a participación activa
Habitantes do
de certos colectivos nas actividaconcello
de 2017-2018-2019
des de normalización lingüística
Ames
organizadas polo concello

3.820,00

3343-48

TOTAL

nalada

Fondos propios
con cargo á Concorrencia
funcional sina- petitiva
lada

com-

com-

81.454,00

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE DEPORTES
LINEA DE

EFECTOS PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

Promover a participación da veciñanza na
vida das entidades
deportivas, ao primar
Subvención enti- o número de socios
dades deporti- activos , autofinanciavas
mento das entidades,
complementariedade
das asociacións cos
obxectivos perseguidos pola Concellaría

Achegar o deporte ao maior número posible de individuos, empregando os colectivos como instrumento para acadar este fin. A existencia dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito territorial do Concello de Ames, programada e desenvolta polas entidades do ámbito
privado, e na que a administración
municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo
de actividades que se van desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

PRAZO

PROCEDEMENTO

CUSTE
ANUAL

FUNCIONAL

FINANCIACION

Asociacións e
clubs deportivos existentes
no Concello de
Ames,
legalmente consti- 2017-2018-2019
tuídas, e que
figuren inscritas no rexistro
municipal de
asociacións

75.000,00

341-48

Fondos propios
con cargo á Concorrencia
funcional sina- petitiva
lada

Promover a participación da veciñanza na
vida das entidades
deportivas, ao primar
Subvención Ber- o número de socios
tamiráns Clube activos , autofinanciade Futbol
mento das entidades,
complementariedade
das asociacións cos
obxectivos perseguidos pola Concellaría

Achegar o deporte ao maior número posible de individuos, empregando os colectivos como instrumento para acadar este fin. A existencia dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito territorial do ConBertamiráns
cello de Ames, programada e deClube de Fu- 2017-2018-2019
senvolta polas entidades do ámbito
tbol
privado, e na que a administración
municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo
de actividades que se van desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

25.719,00

341-48

Fondos propios
con cargo á Nominativa-Convefuncional sina- nio
lada

Promover a participación da veciñanza na
vida das entidades
deportivas, ao primar
o número de socios
Subvención Miactivos , autofinancialladoiro S.D
mento das entidades,
complementariedade
das asociacións cos
obxectivos perseguidos pola Concellaría

Achegar o deporte ao maior número posible de individuos, empregando os colectivos como instrumento para acadar este fin. A existencia dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito territorial do Concello de Ames, programada e deMilladoiro S.D
senvolta polas entidades do ámbito
privado, e na que a administración
municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo
de actividades que se van desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

12.940,00

341-48

Fondos propios
con cargo á Nominativa-Convefuncional sina- nio
lada

SUBVENCION

OBXECTIVOS

TOTAL

CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

2017-2018-2019

DE CONCESIÓN

com-

113.659,00

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
LINEA DE
SUBVENCION

OBXECTIVOS

Subvención fo- Primar
actividades
mento
Co- abertas á participamercio Local
ción do comercio en
xeral, e non só aos

PRAZO

EFECTOS PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

Achegar ao comercio amiense o maior número posible de clientes, empregando para elo ós colectivos como
instrumento para acadar este fin. Me-

Asociacións
2017-2018-2019
de comerciantes e profesionais existen-

4

CUSTE
CONSECUCIÓN ANUAL
OBXECTIVOS

FUNCIONAL FINANCIACION

40.000,00 4314-47

PROCEDEMENTO
DE CONCESIÓN

Fondos propios Concorrencia comcon cargo á fun- petitiva
cional sinalada

membros de cada un
dos
solicitantes.
Acadar o autofinanciamento das entidades

llorar a calidade da actividade comercial do Concello. A existencia
dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio dentro do
ámbito territorial do Concello, programada e desenvolta polas entidades
asociativas do sector, e na que a
administración municipal represente
un papel secundario, tanto na elección do tipo de actividades a desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

tes no Concello de Ames,
legalmente
constituídas,
e que figuren
inscritas
no
rexistro municipal de asociacións

Subvención
Eventos
Comerciais e de
Promoción do
comercio

Primar actividades e
campañas de promoción do comercio local abertas á participación do comercio
en xeral

Achegar ao comercio amiense o maior número posible de clientes, difundido a actividade comercial do Concello. De forma que se poñan en
marcha distintas campañas de formento do comercio nas que a administración municipal represente un
papel secundario, tanto na elección
do tipo de actividades a desenvolver,
como na súa posta en práctica e no
seu financiamento.

Comerciantes
e
profesionais, asocia- 2017-2018-2019 30.000,00 4314-48
cións do Concello de Ames

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

Premios concurso de escaparatismo, concurso de ideas
e Gala de Emprendedores

Promover a participación dos comerciantes de Ames ,en distintos programas e
eventos relacionados
co comercio

Achegar ao comercio amiense o maior número posible de clientes, difundido a actividade comercial do Concello e premiando o esforzo dos comerciantes na promoción da actividade comercial

Comerciantes
e
profesio2017-2018-2019 14.700,00 4314-47
nais, do Concello de Ames

Fondos propios
Concorrencia comcon cargo á funpetitiva
cional sinalada

TOTAL

84.700,00
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