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PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 

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. 

Téñase en conta a disposición adicional décimo terceira da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, na que se establece que os Plans e programas relativos a políticas públicas que estean 

previstas en Normas legais ou regulamentarias, terán a consideración de Plans Estratéxicos de 

Subvencións sempre que recollan o contido previsto no artigo 8.1 da Lei 38/2003. 

En cumprimento do disposto na disposición final terceira da citada Lei, o Goberno 

aprobou o 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 e no prazo de seis meses a partir da súa 

entrada en vigor do mesmo (25 de outubro de 2006), os plans estratéxicos de subvencións ou 

dos plans e programas sectoriais vixentes adaptaranse ao establecido no mesmo. 

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 

distorsiones e interferencias que puidesen afectar o mercado, ademais de facilitar a 

complementariedad e coherencia das actuacións das distintas Administracións Públicas evitando 

calquera tipo de solapamiento. 

Para mellorar a eficacia, prevese na Lexislación que se proceda a elaborar un Plan 

Estratéxico de Subvencións, instrumento de organización das políticas públicas que ten como 

finalidade o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción 

dunha finalidade pública, de carácter plurianual e con carácter previo ao nacemento das 

subvencións, coa finalidade de adecuar as necesidades a cubrir mediante as subvencións cos 

recursos dispoñibles; con carácter previo ao nacemento da subvención.  

Por iso, este Concello aproba o Plan Estratéxico de Subvencións cuxo articulado figura 
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a continuación. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS:  

ARTIGO 1. 

O establecemento de subvencións por este Concello durante o período de tres axustarase 

ao previsto no presente Plan. 

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 

Ordenanzas que conteñan as 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 da súa concesión acomodaranse en cada momento a devanditos obxectivos. 

ARTIGO 4. 

A aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións 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. 

 

CAPÍTULO II. BENEFICIARIOS E MATERIAS NAS QUE SE ESTABLECERÁN 

SUBVENCIÓNS  

ARTIGO 5. 

O Concello concederá subvencións a favor de persoas 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 6. 

 O Concello establecerá anualmente subvencións nas áreas da súa competencia: 

 ·Acción social: promoción da muller, mocidade, asociacionismo e participación cidadá, 

actividades dirixidas a discapacitados etc. 
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· Cultura: música, artes plásticas, etc. 

· Deportes: prácticas deportivas, asociacionismo deportivo, etc. 

· Fomento económico: agricultura, turismo, empleabilidad, etc. 

En cada exercicio orzamentario determinará as que establecerá. 

 

CAPÍTULO III. SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL  

ARTIGO 7. 

 En materia de acción social, o Concello establecerá, durante o período de vixencia do 

Plan, as seguintes liñas de subvención: 

A) Promoción da Muller: 

a) Obxectivos: Incrementar as actividades encamiñadas á promoción, incorporación e 

permanencia da muller no mundo laboral, tratando de conseguir a igualdade en todos os 

aspectos da súa vida, facilitando a conciliación da vida familiar e laboral, mellorando a súa 

calidade de vida e perseguindo o acoso sexual no traballo. 

b) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios e con medios de 

financiamento alleo.  

 

B) Mocidade: 

a) Obxectivos: Fomentar a realización de actividades de tempo libre para a mocidade, 

os cursos de formación de monitores e animadores, as actividades de verán, os programas de 

información á mocidade en relación coas drogas, estimular a súa inserción, autonomía, 

emancipación e benestar no mundo laboral. 

b) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios e con 

financiamento alleo 

C) Fomento do Asociacionismo e a participación cidadá: 

a) Obxectivos: Incrementar o número de asociacións existentes no Concello con fins de 

carácter social, cultural e educativo, rexeitar a violencia e o racismo e exploración de novas 

formas de planificación e xestión ao redor de proxectos de rexeneración urbana. 

b) Efectos pretendidos: Creación de asociacións destinadas a servizos sociais, 
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favorecendo a inserción de grupos discriminados na sociedade, como Asociacións de axuda ao 

inmigrante, consumidores, veciños, amas de casa, novas, etc. 

b) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios e  tamén pode 

recorrer a outros medios de financiamento alleo. 

c) Plan de acción: deseñar unha política que impulse accións de sensibilización e 

promoción de actitudes tolerantes e democráticas coas que previr as tendencias excluíntes e 

agresivas; expor proxectos sustentables e adaptados ás características concretas do Municipio, 

etc.. 

D)Acción social dirixida a persoas con discapacidade: 

a) Obxectivos: desenvolver e afianzar actividades físico-deportivas para persoas do 

termo Municipal con parálise cerebral, discapacidades físicas, discapacidade intelectual ou 

trastornos xeneralizados do desenvolvemento. 

b) Efectos pretendidos: Universalizar a toda a poboación o dereito á actividade 

recreativa, física e deportiva. 

c) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios, e tamén pode 

recorrer a outros medios de financiamento alleo.. 

CAPÍTULO IV. SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE CULTURA 

ARTIGO 8. 

En materia de cultura, o Concello establecerá, durante o período de vixencia do Plan, as 

seguintes liñas de subvención: 

A) Música: 

a) Obxectivos: Favorecer as actividades musicais, a programación de concertos, os 

espectáculos de música clásica, formación de corais, escolanías e bandas musicais. 

b) Efectos pretendidos: Realización dun maior número de espectáculos no Municipio, 

a formación de novos grupos musicais e actividades culturais ao aire libre, o fomento da 

afección pola música e a danza na poboación como medio de expresión cultural dos veciños, a 

través da promoción do ensino e a cultura da música. 

c) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios, e tamén pode 

recorrer a outros medios de financiamento alleo.  
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B) Artes Plásticas: 

 a) Obxectivos: Impulsar e achegar á poboación a creación artística a través de 

exposicións, talleres e encontros, apoiando a súa formación e goce. 

b) Efectos pretendidos: Incrementos de exposicións no Municipio. 

c) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios, e tamén pode 

recorrer a outros medios de financiamento alleo. 

CAPÍTULO V. SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE DEPORTES 

ARTIGO 9. 

 En materia de deportes, o Concello establecerá, durante o período de vixencia do Plan, 

as seguintes liñas de subvención: 

A) Fomento das Prácticas Deportivas: 

 a) Obxectivos: Favorecer a realización de actividades deportivas no Municipio, apoiar a 

todo tipo de Entidades Públicas ou Privadas que programen ou realicen actividades de carácter 

deportivo, para a celebración de competicións ou eventos deportivos... 

b) Efectos pretendidos: Financiar parte da adquisición do material deportivo para a 

práctica do deporte no Municipio, o incremento de persoas que se inscriban nas diferentes 

Federacións deportivas, que se realice un maior número de competicións a nivel municipal, a 

realización de máis actividades e eventos deportivos no Municipio... 

c) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios, con cargo ao 

capítulo cuarto dos Orzamentos e tamén pode recorrer a outros medios de financiamento alleo. 

B) Creación de Asociacións Deportivas: 

 a) Obxectivos: Apoiar a constitución de todo tipo de Entidades Públicas ou Privadas 

que programen e realicen actividades de carácter deportivo, para a celebración de competicións 

ou eventos deportivos. 

b) Financiamento: O financiamento levará a cabo con fondos propios, con cargo ao 

capítulo cuarto dos Orzamentos e tamén pode recorrer a outros medios de financiamento alleo. 

CAPÍTULO VI. CONTROL E AVALIACIÓN DO PLAN 

ARTIGO 10. 

 O Alcalde efectuará o control do cumprimento do presente Plan durante o seu período 
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de vixencia. 

No primeiro trimestre de cada ano, o Alcalde presentará ante o Pleno un informe no que 

se avalíe a execución do Plan. 

ARTIGO 11 

Finalizada a vixencia do Plan, antes da elaboración do seguinte e unha vez ao ano como 

mínimo, o Alcalde deberá presentar ante o Pleno unha actualización dos plans nunha 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. 


