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Dª. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 21 de maio
de 2021, adoptou o seguinte acordo:
19.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS
2021-2023. EXPTE. 71/142.
Visto o informe xurídico do 05/05/21 e o informe de fiscalización do 11/05/21, dáse conta
do informe-proposta do 04/05/21, asinado polo tesoureiro municipal e responsable
superior Contable e Orzamentario (Resolución 16/05/18) e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Antecedentes
Por Resolución dos Sra/s. Concelleiras/os Delegada/o de Xestión Municipal e Orzamentos e
Facenda de 16 de maio de 2018, encomendouse a redacción dun Plan Estratéxico de
Subvencións e de abordar os traballos dun proxecto de Ordenanza de Subvencións, que agora
teñen a súa regulación na Base 38 das de Execución do Orzamento.
En relación ao Plan Estratéxico de Subvencións (PES), o artigo 3 da Lei 40/2015, de 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, fixa como un dos principios que debe respectar
na súa actuación calquera Administración pública, o da planificación e dirección por obxectivos e
control da xestión e avaliación dos resultados das políticas públicas.
O Tribunal de Contas no seu Informe de fiscalización dos plans estratéxicos de subvencións da
área político-administrativa do Estado, aprobado polo Pleno do Tribunal de Contas o 30 de
outubro de 2014 e que foi elevado ás Cortes Xerais o 15 de marzo de 2017, recomendou
«aprobar anualmente normas para a elaboración dos PES e para determinar o contido dos
informes de seguimento dos mesmos, que poderían coadxuvar aos xestores públicos na
execución da política subvencional». A Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas,
en relación co informe anterior, aprobou a Resolución de 28 de marzo de 2017, na que asumía o
citado informe, instaba o Goberno a iniciar a implantación da planificación estratéxica de
subvencións e acordaba que se establecesen os protocolos necesarios para garantir a publicidade
dos plans estratéxicos de subvencións (PES), onde se recollesen, entre outros contidos, as
normas para a elaboración dos PES
Do mesmo xeito, o artigo 8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS),
establece que os órganos das Administracións públicas deben 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.
A regulación dos plans estratéxicos de subvencións desenvolveuse no Real Decreto 887/2006, de
21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de
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Subvencións (RXS). O Tribunal de Contas emitiu informes sobe este contido nos
estratéxicos de subvencións da área político-administrativa do Estado.

plans

O Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, polo que se regula a Base de Datos Nacional de
Subvencións e a publicidade das mesmas e demais axudas públicas, introduce un novo parágrafo
no artigo 13 do Regulamento Xeral de Subvencións, no que sinala que os plans estratéxicos de
subvencións e as súas actualizacións deben publicarse no Sistema Nacional de Publicidade de
Subvencións e Axudas Públicas.
O artigo 6 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, establece que as Administracións Públicas publicarán os plans e programas anuais e
plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo
previsto para a súa consecución. O seu grao de cumprimento e resultados deberán ser obxecto de
avaliación e publicación periódica xunto cos indicadores de medida e valoración, na forma en que
se determine por cada Administración competente.
O artigo 8 da LXS, foi desenvolvido polos artigos 10 a 15 do RXS, aprobado polo Real Decreto
887/2006, establecendo cales deben ser os principios reitores, o ámbito e o contido dos plans
estratéxicos, así como a competencia para sua probación, o seguimento que debe realizarse dos
mesmos e os efectos do seu incumprimento. De acordo co previsto no artigo 12.3 do RXS, 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.
En base ao anterior, o contido do PES é simplemente estimativo das liñas de subvención que se
conteñen nos créditos iniciais do Orzamento, non vinculando en ningún caso aos órganos
competentes para a concesión de subvencións á apertura de novas liñas ou á non efectiva
convocatoria das previstas, en función das circunstancias, condicionado en todo caso ás
correspondentes consignacións orzamentarias á estabilidade orzamentaria.
Por outra banda, o artigo 14 do RXS sinala que anualmente se realizará a actualización dos plans
de acordo coa información relevante dispoñible.
Esta necesidade de actualización anual, así como a súa vinculación ao Orzamento de cada
exercicio, aconsellan incorporar o Plan Anual de Subvencións e os Plans Estratéxicos como un
anexo ao Orzamento.
A Base 38 das de Execución do Orzamento, fai un desenvolvemento do proceso completo do
procedemento de outorgamento, supostos de concesión directa, requisitos que deben cumprir os
beneficiarios, fiscalización, xustificación, publicidade e control. As Bases de Execución están
reguladas no artigo 165 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facenda Locais, aprobado por
Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, que indica que "conterán a adaptación das
disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias da propia entidade,
así como aquelas outras necesarias para a súa acertada xestión, establecendo cantas
prevencións considérense oportunas ou convenientes para a mellor realización dos gastos e
recadación dos recursos...".
O plan estratéxico deberá confeccionarse con carácter previo a calquera proposta de
outorgamento de subvencións e as propostas que se formulen deberán estar recollidas no Plan
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estratéxico de subvencións municipais, por iso, proponse a aprobación do Plan Estratéxico de
Subvencións que figura a continuación.

Proposta á Xunta de Goberno Local
Unha vez presentado ao grupo técnico de traballo, previo informe da Intervención Xeral, proponse
á Xunta de Goberno Local; aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións para o período 2021-2023.
PRIMEIRO: aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións para o período 2021-2023
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I.- INTRODUCCIÓN
A Constitución española define a España como un Estado social de Dereito que recoñece unha
serie de dereitos para os cidadáns de grande transcendencia para a consecución do Estado de
Benestar -protección e progreso social, educación, xuventude, saúde, deporte, vivenda digna,
cultura, asociacionismo, progreso económico, etc- e tamén atribúe competencias ás distintas
Administracións para realizar actuacións de interese xeral.
A Lei de Bases de Réxime Local reflicte as competencias que teñen os Concellos no contexto do
Estado, sempre co obxectivo de satisfacer as necesidades das persoas que residen no termo
municipal. A estes efectos, atribúense aos concellos unha serie de competencias obrigatorias e
outras que dependen do número de habitantes censados. Así mesmo, a LBRL tamén contempla a
posibilidade de delegación de competencias por parte doutras Administracións ou da lexislación
sectorial, incluso o exercicio de competencias distintas das propias ou das delegadas baixo
determinados supostos.
Así, a actividade municipal debe dirixirse a exercitar as competencias atribuídas para facer
efectivos os dereitos dos cidadáns e acadar a satisfacción das necesidades colectivas dos seus
habitantes. O Goberno de Vigo ten, entre os seus obxectivos, a mellora das condicións de vida de
todas as persoas que residen na nosa cidade e, polo tanto, da infancia,da mocidade, dos
estudantes, dos maiores, dos xubilados, das persoas en situación de necesidade ou de exclusión
social, das persoas vítimas de violencia de xénero, das persoas que emprenden unha actividade
económica ou que precisan axudas para acadar un emprego, das asociacións, dos clubs
deportivos e, en xeral, da cidadanía viguesa e, polo tanto, da cidade de Vigo. Na consecución
destes obxectivos están implicadas todas as áreas do Goberno, dende a Alcaldía ata cada unha
das Concellerías delegadas: Política Social, Educación, Xuventude, Emprego, Comercio,
Igualdade, Deportes, Cultura, Transportes, Urbanismo, Medio Ambiente, Parques e Xardíns,
Fomento, Patrimonio e Facenda.
A actividade das Administracións Públicas para desenvolver as súas políticas públicas pode
realizarse directamente ou ben alentando a súa realización, por parte de persoas ou colectivos, de
actividades de interese xeral ou que sirvan para acadar obxectivos dignos de tutela. Neste último
modo de actuación teñen un protagonismo especial as subvencións, como ferramentas que
permiten orientar a actividade das persoas ou dos colectivos, así como a consecución dos
obxectivos por quen pode estar en mellor disposición de acadalos ou por quen pode axilizar a súa
consecución, evitando ademais cargas administrativas tanto para o Concello como para os
propios cidadáns.
As subvencións incluídas neste ámbito son aquelas que se definen como disposicións dinerarias,
con cargo aos orzamentos públicos, que se destinan a que un particular realice actividades de
interese xeral. En definitiva, deben darse tres elementos para considerar que existe unha
subvención. En primeiro lugar, tratarse dunha disposición de diñeiro. En segundo lugar, non se
trata dun pago dun ben ou dun servizo senón da vinculación á consecución dun obxectivo, en
terceiro lugar, se dirixa a fomentar unha actividade pública ou de interese social, así como a
promoción dunha finalidade pública.
A utilización de diñeiro público e a súa importancia para a sociedade fai que teñan que terse en
conta distintos aspectos que van dende a transparencia e bo goberno á debida xustificación e
control dos empregos dados aos fondos públicos, pasando polo cumprimento dos requisitos
fixados pola lexislación orzamentaria que se aplica ás Administracións Públicas e que, ademais
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das normas de carácter orzamentario e de regulación das contas públicas, comprenden –
fundamentalmente- a Lei estatal de subvencións, a Lei autonómica e a Ordenanza respectiva, no
seu caso. Todo elo, eso si, sempre dentro das marxes que determina o Orzamento.
Así, presentan unha vertente administrativa, outra de gasto público e, quizás a máis percibida
polos cidadáns, de incentivo para realizar algunhas actividades ou, simplemente, de fonte de
financiamento de actividades. Sen embargo, esta última perspectiva non pode esquecer as
demais, é por iso, que é preciso planificar o emprego do diñeiro público pero, igualmente,
establecer os criterios xerais de solicitude, xustificación, execución e control das subvencións.
Todo isto, ademais, garantindo a publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade,
igualdade xunto coa eficiencia na asignación dos recursos públicos e a eficacia na consecución
dos obxectivos de interese xeral.

II.- CONSIDERACIÓNS XERAIS
A Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, supón un paso máis no proceso de
perfeccionamento e racionalización do sistema económico.
Na Exposición de Motivos da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, faise
constar que unha parte importante da actividade financeira do sector público canalízase a través
de subvencións, co obxecto de dar resposta, con medidas de apoio financeiro ás demandas
sociais e económicas de persoas e entidades públicas ou privadas.
Desde unha perspectiva económica, as subvencións son unha modalidade importante de gasto
público e, por tanto, deben axustarse ás directrices da política orzamentaria, actualmente
orientada polos criterios de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira e crecemento
económico.
Un dos principios que rexen na Lei Xeral de Subvencións, tanto na exposición de motivos como no
seu articulado (art. 3, 18, 20..), inspirados na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, é o de
transparencia. Con este obxecto, as Administracións deberán facer públicas as subvencións que
concedan, e, á vez, a lei establece a obriga de formar unha base de datos de ámbito nacional que
conteña información relevante sobre todas as subvencións concedidas.
Esta maior transparencia, xunto coa gran variedade de instrumentos que se articulan na lei,
redunda de forma directa nun incremento dos niveis de eficiencia e eficacia na xestión do gasto
público subvencional, facendo posible eliminar as distorsións e interferencias que puidesen afectar
o mercado, ademais de facilitar a complementariedade e coherencia das actuacións das distintas
Administracións públicas ou unidades funcionais de gasto evitando calquera tipo de solapamento.
Nesta liña de mellora da eficacia, a lei establece igualmente a necesidade de elaborar un plan
estratéxico de subvencións, que introduza unha conexión entre os obxectivos e efectos que se
pretenden conseguir, cos custes previsibles e as súas fontes de financiamento, co obxecto de
adecuar as necesidades públicas a cubrir a través das subvencións coas previsións de recursos
dispoñibles, con carácter previo ao seu nacemento e de forma plurianual.
A lei establece un sistema de seguimento a través do control e avaliación de obxectivos, que debe
permitir que aquelas liñas de subvencións que non alcancen o nivel de consecución de obxectivos
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desexado ou que resulte adecuado ao nivel de recursos investidos poidan ser modificadas ou
substituídas por outras máis eficaces e eficientes, ou, no seu caso, eliminalas.
Desde a perspectiva administrativa, as subvencións son unha técnica de fomento de
determinados comportamentos considerados de interese xeral e mesmo un procedemento de
colaboración entre a Administración pública e os particulares para a xestión de actividades de
interese público.
Existe unha gran diversidade de subvencións de distinta natureza, que se conceden mediante
procedementos complexos, e, por tanto, deben ser obxecto dun seguimento e control eficaces.
A mellora da xestión e o seguimento das subvencións, a corrección das insuficiencias normativas
e o control das condutas fraudulentas que se poden dar neste ámbito son esenciais para
conseguir asignacións eficaces e eficientes desde esta modalidade de gasto e facer compatible a
crecente importancia das políticas de subvencións coa actual orientación da política orzamentaria,
fundamentada no cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira, principio de plurianualidade, principio de transparencia, principio de eficiencia na
asignación dos recursos públicos e principio de responsabilidade, todo elo, enmarcado dentro dos
obxectivos de desenvolvemento sostible.

III.- CONTEXTO E MARCO NORMATIVO
Os Plans Estratéxicos de Subvencións son un instrumento de planificación da actividade
subvencional de carácter programático, que non teñen rango normativo por si so, senón que este
carácter será o das Bases e a Convocatoria, que non supón unha incidencia directa na esfera dos
particulares, nin a súa aprobación xera dereitos nin obrigas para a administración.
O Plan Estratéxico de Subvencións configúrase, pois, como o 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.
O establecemento efectivo das subvencións previstas no Plan requirirá a inclusión das
consignacións correspondentes nos Orzamentos municipais de cada ano e a aprobación da
Ordenanza que conteñan as bases reguladoras e convocatoria da súa concesión.

Normativa que regula o Plan Estratéxico de Subvencións
•Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións (LXS).
•Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).
•Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
•Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de
17 de novembro de 2003, Xeneral de Subvencións (RXS).
•Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, polo que se regula a Base de Datos Nacional de
Subvencións e publicidade das subvencións e demais axudas públicas (BDNS).

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:12

Páxina 6 de 28

Expediente 71/142
CSV: 25E1D9-5B56CA-C85FC9-5VUAY6-R4CQVH-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 21/05/2021 12:26:43 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Yolanda María Aguiar Castro) 21/05/2021 14:48:04 - Alcalde (Abel Ramón Caballero
Álvarez) 21/05/2021 17:20:00 -

Documento asinado

•Orde EHA/875/2007, de 29 de marzo, pola que se determina o contido e especificacións
técnicas da información a subministrar á Base de Datos Nacional de Subvencións regulada no
Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
•Ordenanza Xeral de Subvencións a partires da súa aprobación.
•Bases de Execución do Orzamento.
A xustificación da realización do Plan Estratéxico de Subvencións ten o seu fundamento no
disposto, con carácter xeral, na exposición de motivos da Lei 38/2003, de 17 de novembro de
Subvencións, en diante LXS, e de forma específica no mandato establecido no artigo 8, precepto
básico, da citada norma e nos artigos 10 ao 15, non básicos, do Real Decreto 887/2006, de 21
de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, en diante RXS.
O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, que ten carácter básico, dispón que as
Administracións públicas ou calquera entes 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 custes
previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos
obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Así mesmo, a disposición adicional décimo terceira da Lei 38/2003, de 17 de novembro, na que se
establece que os Plans e programas relativos ás políticas públicas que estean previstas en
Normas legais ou regulamentarias, determina que terán a consideración de Plans Estratéxicos de
Subvencións sempre que recollan o contido previsto no artigo 8.1 da Lei 38/2003.
O ámbito e estrutura do plan hai que acomodala ao desenvolvemento dos artigos 10 a 15 do RXS,
aínda sen ter o carácter de básicos, trazan a estrutura do mesmo.
Elaborarase un plan estratéxico para cada unha das Áreas de Goberno coas unidades funcionais,
que terá o contido mínimo que se reflicte no PES.
Segundo o artigo 11 do citado Regulamento Xeral da LXS, os plans estratéxicos deberán
axustarse, en todo caso, ás restricións que en orde ao cumprimento dos obxectivos de política
económica e de estabilidade orzamentaria determínense para cada exercicio. Conterán previsións
para un período de vixencia de tres anos, salvo que pola especial natureza do sector afectado,
sexa conveniente establecer un plan estratéxico de duración diferente.
Os recursos asignados ao Plan estratéxico de subvencións están condicionados ou limitados aos
asignados aos distintos programas orzamentarios, que á súa vez, en cumprimento do previsto no
artigo 30 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (en diante
LOEPSF) estes están condicionados co límite máximo de gasto financeiro, coherente co obxectivo
de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto que virá determinada pola TRCPIB ou calquera
indicar que a substitúa.
No escenario orzamentario vixente, similar ao de anos precedentes, hai que partir da situación
actual, tendo en conta que os recursos son limitados e o crecemento do gasto, con independencia
do crecemento dos recursos, está determinado pola variación da taxa de referencia de
crecemento do Produto Interior Bruto de medio prazo da economía española. En ese contexto, o
crecemento dos recursos destinados as políticas de fomento, salvo que se altere, dentro das
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posibilidades legais que permite o gasto voluntario a estrutura económica do gasto, quedaría
supeditada á variación da TRCPIB ou o axuste de outras políticas de gasto.
As unidades funcionais ás que se destinan as subvencións, constitúen o ámbito das delegacións
vixentes, sendo competencia de cada unidade, o impulso do procedemento administrativo,
correspondendo a competencia para aprobar as Bases, a convocatoria anual, o outorgamento e o
control das mesmas, ao órgano que teña atribuída a competencia orixinaria ou quen a ostente por
delegación daquel.

Ámbito funcional excluído
Non forman parte do plan estratéxico, as transferencias correntes de funcionamento que se
establecen no orzamento anual a favor de:
•

Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

•

Subvención a destinatarios non identificables: Subvención ao transporte urbano tramitadas
a través da prestadora do servizo público ou a través dun centro de compensación. O
importe subvencionado apróbase no proceso de aprobación da prestación patrimonial.

•

Subvencións a outras administracións en aplicación de convenios ou normas que a
impoñan.

•

Transferencias ao Consorcio da Zona Franca de Vigo en execución de convenios vixentes.

•

Prestacións asistenciais que non teñen carácter de subvencións, amparadas na regulación
vixente.

•

Transferencias aos Grupos Políticos Municipais, segundo os acordos adoptados polo
Pleno da Corporación.

•

Transferencias ás Entidades Urbanísticas de Conservación, previo acordo adoptado polo
órgano competente en materia de autorización do gasto.

•

Transferencias de financiamento: Entidade Menor de Bembrive, Mancomunidade ou Área
Metropolitana, Fundacións ou outras entidades sectorizadas pola Intervención Xeral do
Estado (IGAE), Fundacións ou outras entidades dependentes por control efectivo polas
que está obrigado a remitir información ao MINHAC.

Cando se realicen transferencias a suxeitos non contemplados no plan estratéxico destinadas a
financiar a concesión de subvencións e axudas públicas, en cumprimento do previsto no artigo
12.2 do RXS, deberase acordar o réxime de seguimento que permita ao órgano financiador
efectuar a avaliación de aplicación dos fondos achegados.
Nestes casos, tramitarase o preceptivo convenio ou nas achegas á Mancomunidade ou Área
Metropolitana, estarase aos acordos adoptados que vinculan ao Concello, que ademais deberán
ter o acordo do órgano competente na materia sobre a autorización do gasto da Entidade. No
convenio que se aprobe ao respecto, ou no acordo que se adopte, deberá reflectirse o tipo de
control sobre a aplicación dos fondos achegados, ou se fose o caso, cando se trate de
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transferencias de financiamento, hai que establecer que non serán obxecto de control. Nestes
últimos, están as transferencias a Entidade Menor de Bembrive, Mancomunidade de Vigo e
Fundacións que non formen parte do Grupo de Consolidación Concello de Vigo, que quedarán
sometidos ao Plan de Auditoría e Control Financeiro que desenvolva a Intervención Xeral.

IV.- CONTIDO DO PLAN
A regulación do contido está taxada no artigo 12 do RXS.
1º.- Os Plans estratéxicos terán o seguinte contido:
a)

Obxectivos estratéxicos, que describen o efecto e impacto que se espera lograr coa
acción institucional durante o período de vixencia do plan, que teñen que estar vinculados
cos obxectivos establecidos nos correspondentes programas orzamentarios. Cando os
obxectivos estratéxicos afecten ao mercado, deberanse identificar ademais os fallos que
se aspira a corrixir, cos efectos previstos no apartado 2 do artigo 8 da Lei Xeral de
Subvencións.

b) Liñas de subvención nas que se concreta o plan de actuación. Para cada liña de

subvención deberán explicitarse os seguintes aspectos:
1. Áreas de competencia afectadas e sectores cara aos que se dirixen as axudas.
2. Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación.
3. Prazo necesario para a súa consecución.
4. Custes previsibles para a súa realización e fontes de financiamento, onde se detallarán
as achegas das distintas Administracións Públicas, da Unión Europea e doutros
organismos públicos ou privados que participen nestas accións de fomento, así como
aquelas que, tendo en conta o principio de complementariedade, correspondan aos
beneficiarios das subvencións.
5. Plan de acción, no que concretarán os mecanismos para pór en práctica as liñas de
subvencións identificadas no Plan, delimitaranse as liñas básicas que deben conter as
bases reguladoras da concesión a que se fai referencia no artigo 9 da Lei Xeral de
Subvencións, o calendario de elaboración e, no seu caso, os criterios de coordinación
entre as distintas Administracións Públicas para a súa xestión.
c) Réxime de seguimento e avaliación continua aplicable ás diferentes liñas de
subvencións que se establezan. A estes efectos, débense determinar para cada liña de
subvención, un conxunto de indicadores relacionados cos obxectivos do Plan, que recollidos
periodicamente polos responsables do seu seguimento, permitan coñecer o estado da
situación e os progresos conseguidos no cumprimento dos respectivos obxectivos.
d) Resultados da avaliación dos plans estratéxicos anteriores nos que se trasladará o
contido dos informes emitidos.
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2º.- En aplicación do previsto no artigo 12 do RXS, o contido do plan estratéxico poderá reducirse
á elaboración dunha memoria explicativa dos obxectivos, os custes de realización e as súas
fontes de financiamento nos seguintes casos:
a)

As subvencións que se concedan de forma directa, de acordo co establecido no artigo
22.2 da Lei Xeral de Subvencións.

b) As subvencións que, de maneira motivada, se determinen en atención a súa escasa
relevancia económica ou social como instrumento de intervención pública.
3º.- 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.
O presente Plan estratéxico foi elaborado coa participación de todas as Áreas e Servizos
Municipais, responsables da xestión de subvencións no Concello de Vigo.
O Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Vigo e dos seus entes dependentes para o
período 2021-2023 reflíctense no Anexo denominado, “Plan Estratéxico de Subvencións Período
2021-2023”, clasificadas por servizos xestores dentro de cada Área Política das subvencións, no
que, para cada unha delas especifícase:
•

Obxectivos estratéxicos.

•

Áreas de competencia afectadas.

•

Obxecto e efectos que se pretenden coa súa aplicación.

•

Ámbito temporal / Prazo necesario para a súa consecución.

•

Custes Previsibles e fontes de financiamento.

•

Plan de acción.

•

Réxime de Seguimento e Avaliación.

•

Réxime / Modalidade de concesión.

•

Beneficiarios / Destinatarios.

•

Previsión de actuacións para a efectiva igualdade de xénero.

•

Aplicación orzamentaria na que se prevé a consignación do crédito correspondente.

Se o Servizo xestor pola singularidade da subvención, estima ou considera necesario engadir
algunha outra especificación, poderá facelo.

V.- ÓRGANO COMPETENTE PARA A SÚA APROBACIÓN
O órgano competente para a aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións, por delegación do
Alcalde (Resolución do 18 de xuño de 2019) é a Xunta de Goberno Local, dado que se trata dun
instrumento de planificación estratéxica da actividade subvencional ou de fomento e de xestión
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económica, de acordo co previsto no apartado g) e m) do artigo 127 da Lei de Bases de Réxime
Local.
O Plan Estratéxico de Subvencións, así como o plan anual, formará parte da documentación do
Orzamento anual, como anexo ao mesmo, e publicarase no portal de transparencia do Concello.
O plan anual de subvencións, reflectirá, axustándose ao Plan Estratéxico de Subvencións, as
aplicacións asociadas a cada subvención, as subvencións nominativas o importe e a xustificación
do carácter.
As unidades funcionais do gasto, xustificarán en cada caso e segundo exista ou non
homoxeneidade nas subvencións nominativas, o criterio que motiva a súa condición. A
documentación que remitirán anualmente no plan de subvencións será coherente co PES.
Nos casos de dotacións nas que non se teña previsto unha convocatoria en réxime de
concorrencia, deberá quedar xustificada na documentación de formación do Orzamento anual a
tramitación de concesión directa, quedando delimitada aos supostos que regula o artigo 22.2.c) da
LXS.

VI.- ÁMBITO SUBXECTIVO
O Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Vigo, inclúe tanto as subvencións concedidas
directamente polo Concello a través das súas distintas unidades funcionais de gasto (Programas
orzamentarios), como as concedidas polas súas entidades dependentes, neste caso o Organismo
Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
VII.- ÁMBITO TEMPORAL
O presente Plan terá unha vixencia de tres anualidades, abarcando, por tanto, o período 20212023, dende o 1 de xaneiro do ano 2021 até o 31 de decembro do ano 2023, sen prexuízo de que
algunhas das liñas de subvención teñan unha vixencia inferior.
Non obstante o anterior, anualmente, á vista dos informes de seguimento e tendo en conta as
dispoñibilidades orzamentarias poderán modificarse, substituírse por outras ou eliminarse liñas de
subvencións.
Dentro de cada unha das liñas poderá actualizarse ou modificarse calquera aspecto do seu
contido, ben polos resultados nos informes de seguimento en canto á consecución dos obxectivos
ou a adecuación dos recursos investidos, ben por outros motivos debidamente xustificados.
Se con ocasión das modificacións orzamentarias pretendésese introducir algunha liña de
subvención non prevista no PES, deberá previa ou simultaneamente modificarse este.
Non será necesaria a modificación do PES nos supostos de modificación de liñas de subvención
existentes cando a modificación consista na variación do importe asignado a unha subvención da
liña, sempre que o resto dos compoñentes da mesma permanezan sen cambios, feito este que
deberá quedar acreditado no expediente, por parte do centro xestor correspondente.
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VIII.- ASPECTOS ESTRATÉXICOS DO PLAN
Visión
Trátase de conseguir a satisfacción das necesidades colectivas e de interese público a través da
colaboración cos principais axentes privados presentes nos distintos ámbitos como a acción
social, educación, cultura, deporte, as asociacións e outros ámbitos.
De xeito particular, a garantía das necesidades básicas dos cidadáns que precisan axuda nos
momentos de dificultade económica fai que se preste especial atención a situacións como a
inclusión social ou o favorecemento do emprego.
Por outra banda, o artigo 15 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, regula o principio de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e
homes, informará, con carácter transversal, a actuación de todos os Poderes Públicos. As
Administracións públicas integrarano, de forma activa, na adopción e execución das súas
disposicións normativas, na definición e presupostación das políticas públicas en todos os ámbitos
e no desenvolvemento do conxunto de todas as súas actividades.
O PES, debe velar pola igualdade efectiva entre homes e mulleres en todos os ámbitos.

Obxectivos
Enténdese por subvención, a efectos deste Plan, toda achega dineraria realizada polo Concello,
Organismos Autónomos ou outros entes dependentes, a favor de persoas públicas ou privadas ou
entes sen personalidade xurídica e que cumpran cos seguintes requisitos:
a) Que a entrega se realice sen contraprestación directa dos beneficiarios.
b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun
proxecto, a realización dunha actividade, a adopción dun comportamento singular, xa
realizados ou por desenvolver, ou a concorrencia dunha situación, debendo o beneficiario
cumprir as obrigas materiais e formais que se estableceron.
c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto o fomento
dunha actividade de utilidade pública, de interese social ou de promoción dunha finalidade
pública.
d) Que non este excluída do ámbito funcional.

•Obxectivos prioritarios
Son obxectivos prioritarios aqueles que buscan o cumprimento dunha finalidade pública
relacionada coas competencias locais, destacando os seguintes:
a) O fomento de todo tipo de actividades de utilidade pública ou interese social, ou de
promoción dunha finalidade pública, sempre sen ánimo de lucro, colaborando no
desenvolvemento e fomento de actividades de escaso rendemento económico.
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b) O de potenciar a creación de redes asociativas e de participación dos cidadáns na
actuación municipal.

•Obxectivos Xerais.
Son obxectivos do Plan estratéxico e das diferentes liñas de axudas e subvencións do Concello de
Vigo e os seus entes dependentes para o período 2021-2023, os seguintes:
a)

Dar cumprimento ao mandato legal recollido no art. 8.1 da Lei 38/2003 de 17 de novembro,
que obriga aos Concellos que previamente á concesión de subvencións, procederase a
aprobar o seu correspondente Plan Estratéxico.

b) Establecer e normalizar, para o conxunto das diversas e diferentes liñas e programas de
axuda e subvencións do Concello e dos seus Entes dependentes, un conxunto de
principios e bases de execución comúns ás mesmas.
c) Mellorar e racionalizar a xestión municipal das subvencións coa valoración dos aspectos
de transversalidade, eficacia e eficiencia na xestión das diferentes liñas de axudas.
d) Regular, con carácter xeral, o réxime ao que ha de axustarse a concesión e xustificación
das subvencións a tramitar polo Concello conforme a criterios obxectivos, previamente
establecidos na convocatoria a fin de garantir o coñecemento previo dos mesmos polos
potenciais beneficiarios.
e) Ter un seguimento dos seus resultados, axustando os recursos anuais aos fins
conseguidos en procura da máxima eficiencia.

Principios xerais
a) Legalidade: A súa finalidade é da axustar todo o procedemento ao bloque normativo de
aplicación, tanto no que se refire ás subvencións como ás regras de sustentabilidade e
estabilidade do gasto público.
b) Publicidade: A finalidade é garantir a publicidade da convocatoria e das subvencións
concedidas, iso sen prexuízo da posible concesión directa, de conformidade co establecido
respecto diso na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, nas Bases de
Execución do orzamento do Concello e demais normativa de aplicación.
c) Libre concorrencia: O devandito principio materialízase na determinación dos requisitos
que deben cumprir os beneficiarios, non restrinxindo o acceso a quen se atopen en
igualdade de condicións, garantindo a concorrencia e igualdade na distribución de fondos
públicos, sen prexuízo da posible concesión directa que, de conformidade co establecido
na norma aplicable, deberá contar coas dispoñibilidades orzamentarias.
d) Obxectividade: A concesión de subvencións realizarase conforme a criterios obxectivos,
previamente establecidos na convocatoria a fin de garantir o coñecemento previo dos
mesmos polos potenciais beneficiarios.
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e) Transparencia, igualdade e non discriminación na asignación dos recursos públicos.
Materialízase coa observancia dos principios de concorrencia, obxectividade e publicidade,
sen prexuízo da aplicación dos supostos legais de concesión directa.
f) Principios de eficacia e eficiencia: Eficacia no cumprimento dos obxectivos marcados co
establecemento dun procedemento de seguimento e control das subvencións concedidas e
eficiencia na asignación de recursos públicos, coa valoración das subvencións e a
asignación aos proxectos mais eficientes, debéndose xustificar cuantitativa e
cualitativamente as subvencións percibidas.
g) Principio de control e análise da adecuación dos fins das entidades solicitantes aos
principios de igualdade e non discriminación no exercicio das actividades subvencionadas.

IX.-LIÑAS ESTRATÉXICAS
As liñas estratéxicas de actuación recollidas no Plan Estratéxico son as que a continuación se
detallan sintetizadas segundo o obxectivo que se trata de acadar:
1. Atención ás persoas con necesidades especiais en orde a evitar a exclusión social e
ausencia de cobertura das necesidades vitais esenciais.
1.1. Alimentación, vivenda, pobreza enerxética.
1.2. Axuda no fogar.
1.3. Persoas enfermas e persoas con dependencias.
1.4. Axuda humanitaria.
1.5. Cooperación.
1.6. Situacións de emerxencia.
1.7. Atención ás familias e unidades de convivencia.
1.8. Persoas sen fogar.
2. Atención aos colectivos e as súas necesidades sociais.
2.1. Infancia.
2.2. Menores.
2.3. Xuventude.
2.4. Parados.
2.5. Vítimas da violencia de xénero.
2.6. Emprendedores e emprendedoras.
2.7. Maiores e atención necesaria para o pleno desenvolvemento vital.
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2.8. Transporte e mobilidade urbana.
2.9. Vivenda.
3. Promoción da igualdade real de oportunidades.
3.1. Educación infantil.
3.2. Educación de idiomas.
3.3. Material necesario para cursar estudos.
3.4. Estudos complementarios.
3.5. Conciliación da vida escolar coas necesidades vitais e familiares.
4. Fomento de actividades sociais.
4.1. Cultura.
4.2. Actividades de carácter social.
4.3. Actividades de alta participación de persoas.
4.4. Hábitos saudables.
4.5. Deporte.
4.6. Eventos de interese municipal.
4.7. Actividades de interese público realizadas a través de agrupacións de persoas,
asociacións, etc.
4.8. Actividades de defensa da igualdade de xénero.
4.9. Actividades de defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras.
4.10. Actividades de defensa dos intereses comerciais, industriais, profesionais e de
carácter económico.
4.11. Actividades de defensa dos sectores económicos da cidade.
4.12. Emprendemento e proxectos empresariais innovadores.
4.13. Economía social, economía circular e cooperativismo.
4.14. Atención ás necesidades das organizacións sen ánimo de lucro.
4.15. Voluntariado.
5. Fomento da protección do entorno e da cidade.
5.1. Patrimonio histórico, cultural, artístico, etc.
5.2. Montes, praias e medio ambiente.
5.3. Espazos de uso público.
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5.4. Conservación de bens.
5.5. Mobilidade.
5.6. Protección e promoción do entorno e da cidade.
5.7. Cuidade activa y saudable
5.8. Eventos que promocionen a cidade.
5.9. Paisaxe urbano.
5.10. Premios, concursos, trofeos e recoñecementos.
5.11. Rehabilitación urbana, accesibilidade e sustentabilidade
5.12. Atención ás necesidades dos barrios e parroquias.

O detalle de cada unha delas atópase no Anexo ao Plan Estratéxico de Subvencións Período
2021-2023, que conformarán en cada caso, o Plan Estratéxico de cada unha das unidades
funcionais, e que deberán especificar co detalle necesario o contido específico do PES. Os Plans
de cada unidade funcional teñen a agregación ou desagregación por cada unha das liñas
estratéxicas.

Áreas de responsabilidade política
•Área de Alcaldía.

Convenios puntuais non imputables a outra área polo seu carácter transversal.
Convocatorias de axudas de carácter transversal.
•Área de Urbanismo.

Axudas para melloras accesibilidade a edificios.
Achega ao desenvolvemento de rehabilitación da Zona vella.

•Área de Política de Benestar Social.

Protección e Salvagarda da infancia e familia.
Promoción do Benestar das persoas maiores e das familias coidadoras.
Promoción da inclusión social.
Prestacións económicas para apoio a persoas e familias sen recursos económicos básicos.
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Prevención, promoción e sensibilización social.
Integración de persoas e colectivos.
Colaboración con organizacións non gobernamentais para esta finalidade.
Comedores sociais.
Plans de cooperación con organizacións de loita contra a drogadicción.
Fondos de emerxencia a familias e persoas.
Bolsas de comedor e bolsas para libros para a sustentabilidade familiar.
Outras cuxo fomento sexa a cooperación, solidariedade e desenvolvemento humano a
sectores en situacións de risco de exclusión social.

•Área de Cultura e Emprego
Convenios de promoción e difusión da cultura.
Achegas ás funcións cuxo obxecto social é a expansión e fomento da cultura.
Convenios de promoción de espazos culturais de interese público.
Subvencións nominativas a eventos culturais relevantes.
Subvencións nominativas a suxeitos polo desenvolvemento cultural.
Promoción de Empresas.
Cooperación para a creación de emprego.
Asesoramento a Pequenas e Medianas Empresas.
Viveiros de empresas.
Desenvolvemento promocional de eventos xeradores de emprego.
Cooperación ao Desenvolvemento.
Plans de emprego.
Fomento da formación e das prácticas formativas.
Fomento dos intereses económicos da localidade que contribúan á activación da economía
local.
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•

Area Participación cidadá e Festas
Fomento e Desenvolvemento da Actividade de Representación Social e Sindical.
Promoción das actividades realizadas polo Movemento Asociativo Veciñal.
Axuda para o mantemento e funcionamento dos centros asociativos veciñais.

Cooperación no desenvolvemento dos festexos populares das distintas zonas, parroquias
e das festas monográficas.
Convenios para desenvolvemento de festas do Entroido e outras que non corresponden a
festas especiais.

• Area de Turismo e Xuventude.
Promoción da Cidade no seu entorno máis próximo pero tamén a nivel autonómico, estatal
e internacional.
Promoción das Illas Cíes como Patrimonio da Humanidade.
Convenios de subvencións nominativas.
Promoción da participación da Mocidade.
Fomento do funcionamento de espazos de dinamización infantil.

•Área de Deportes.
Promoción do deporte base como forma de integración e de realización de estilo de vida
saudable.
Colaborar cos equipos de elite como forma de promocionar a cidade.
Convenios para eventos nacionais e internacionais.
Cooperar con deportistas individuais de elite en eventos internacionais.
Colaboración en melloras de instalacións deportivas.
Transferencias a fundacións colaboradoras co deporte base.

•Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas especiais
Dinamización do Comercio e a Hostalaría.
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Fomento das actividades de distritos e Festas especiais.
Promoción e Convenios para desenvolvemento de festas especiais, Reconquista de Vigo,
Nadal...
Convenios relacionados coa Igrexa

•Área de Educación .
Bolsas de estudos internacionais.
Convenios con asociacións de pais e nais para a realización de actividades de interese
público e o funcionamento educativo.
Convenios subvencións nominativas.
Axudas a estudantes de todos os niveis e grados do sistema educativo, especialmente os
oficiais, para a realización de actividades educativas, culturais ou de mobilidade.

•Área de Igualdade e Normalización lingüística.
Fomento da Igualdade de Xénero.
Prevención e atención á vítimas de violencia de xénero
Fomento do asociacionismo feminino.
Promoción na normalización lingüística do Galego.

•Área de Transportes e Proxectos Estatais Europeos.

Estas quedarían excluídas por estar aprobada a porcentaxe ou contía en función do custe
da prestación patrimonial aprobada cada ano, fixándose pola Xunta de Goberno a subvención por
uso a estes colectivos.

X.- BENEFICIARIOS
O Concello de Vigo 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.
Terá a consideración de beneficiario de subvencións a persoa ou entidade que haxa de realizar a
actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitima a súa
concesión.
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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 se leve á práctica nos seus propios termos.
Os beneficiarios da axuda quedarán sometidos ao control e seguimento que lle sexan aplicables
polas normas que regulan os procedementos de fiscalización e as que estableza o Plan
Estratéxico de Subvencións en relación coas funcións de control e seguimento.

XI.- PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
O Concello de Vigo e os seus entes dependentes, concederán subvencións, nos termos da
normativa vixente en materia de subvencións, mediante convocatoria pública en réxime de
concorrencia competitiva, ou excepcionalmente, a través de concesión directa, a favor de persoas
físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poida levar a
cabo os proxectos, actividades ou comportamento que se atopen na situación que motiva a
subvención.

Fins da axuda subvencional
Para que unha actividade poida ser obxecto de subvención ou axuda con cargo aos Orzamentos
Xerais do Concello, deberá perseguir algún dos seguintes fins:
•

Fomentar unha actividade de interese social e a súa execución por particulares ou
colectivos.

•

Cofinanciar aos distintos axentes implicados na consecución de obxectivos de interese
xeral e municipal, debendo estar no ámbito territorial.

•

Complementar, colaborar, servir, propiciar ou suplir fins de competencia municipal.

•

Colaborar coas asociacións cuxo obxecto sexa a defensa dos intereses xerais ou
sectoriais dos veciños no ámbito territorial.

•

Coadxuvar á integración social, mediante axudas económicas, a aqueles cidadáns que se
atopen en determinadas situacións de vulnerabilidade social en defensa do principio de
igualdade de oportunidades.

Ademais, as subvencións teñen que financiar finalidades que se correspondan con actividades do
ámbito de competencias locais.

Procedementos na concesión de subvencións
•

Subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva.
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•

Subvencións nominativas previstas no orzamento coa tramitación de convenio.

•

Subvencións concedidas de forma directa por razóns de interese público, social,
económico ou humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa
convocatoria pública coa tramitación dun convenio.

•

Subvencións cuxo outorgamento ou contía sexan impostas ao Concello de Vigo por unha
norma de rango legal. Nestes casos atenderase ao procedemento de concesión que lles
resulte de aplicación de acordo coa súa propia normativa.

Con carácter xeral, as subvencións concederanse en réxime de concorrencia competitiva; e
tamén, poderán concederse mediante axuda directa aquelas subvencións que figuren como
nominativas nos orzamentos municipais.
As subvencións que se concedan de forma directa de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei
Xeral de Subvencións, e aquelas que de maneira motivada se outorguen en atención a súa
escasa relevancia económica ou social como instrumento de intervención pública, o contido do
plan poderá reducirse á elaboración dunha memoria explicativa dos obxectivos, os custes de
realización e as súas fontes de financiamento, entendendo por estas últimas, a/as aplicacións
orzamentarias que financian a mesma.
Nas correspondentes bases da convocatoria da subvención, deberá recollerse o procedemento
adecuado a cada unha das liñas de subvención que se regulen.

XII.- EFECTOS E PRAZOS.
Efectos
O Plan estratéxico pretende canalizar un conxunto de actividades que permitan ofrecer aos
diferentes sectores sociais do municipio a posibilidade de desenvolver proxectos que lles
conduzan á satisfacción de necesidades de todo tipo: sociais, profesionais, de emprego, de lecer,
etc.
A actividade subvencional pretende:
a) Fomentar a realización de actividades de interese xeral, así como a colaboración entre
esta entidade local e os particulares para a xestión de actividades de interese público.
b) Impulsar, promover e potenciar a participación da sociedade da cidade nos distintos
ámbitos de xestión municipal de interese concorrente, así como promocionar a inclusión
social mediante axudas económicas a aqueles cidadáns que se atopen en determinadas
situacións de vulnerabilidade social, en defensa do principio de igualdade de
oportunidades.
c) Fomentar e impulsar a consecución do obxectivo de igualdade de xénero.
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A aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións non supón a xeración de dereito algún a favor
dos potenciais beneficiarios, que non poderán esixir indemnización ou compensación algunha no
caso de que o plan non se leve á práctica nos seus propios termos.
Así mesmo, deberanse ter en conta accións tendentes ao fomento de calquera actividade de
interese xeral, para o que se poderán canalizar fondos que cada ano se asignen no Orzamento
Municipal con destino a estas subvencións.

Prazos de desenvolvemento da actividade e xustificación
Con carácter xeral, as subvencións municipais terán un prazo de execución de desenvolvemento
das actuacións subvencionadas anual, sendo o período elixible a efectos de xustificación o ano
natural, sen prexuízo de que os programas ou plans poidan ter un carácter plurianual.
Naqueles supostos nos que as circunstancias fagan conveniente a fixación dun prazo de
execución superior ao anual, ou pola modificación do período elixible, deberase recoller nas
correspondentes bases das subvencións/convocatoria, convenio se fose nominativa ou de
concesión directa por razóns de interese público, cultural ou deportivo, a obriga de dar
cumprimento anual aos requisitos que establece a lexislación vixente.
As bases da convocatoria deberán fixar o prazo de xustificación, que estará sometido ás normas
que fixen as Bases de Execución ou calquera acordo que estas referencien. No caso do Concello
de Vigo, serán as operacións de peche, aínda que o prazo máximo de rendición regúlase nas
Bases de Execución do Orzamento. As unidades funcionais de tramitación deste gasto, terán
coñecemento do devandito prazo coa aprobación do Orzamento anual.
En todo caso, o prazo de xustificación non porá en perigo o cumprimento dos prazos de peche do
exercicio, aqueles xustificantes non imputados ao ano, poderán conformar base documental
xustificativa para o ano seguinte.
A unidade funcional de tramitación, verificará, previa remisión ao servizo de fiscalización, que a
documentación acreditativa da aplicación da subvención, axústase inequivocamente á finalidade
da mesma, e ven acreditado o cumprimento dos fins perseguidos.

XIII.- CUSTES E FINANCIAMENTO
Custes previsibles
O establecemento efectivo das subvencións previstas neste Plan Estratéxico, requirirá a inclusión
dos créditos correspondentes no orzamento municipal de cada ano e a aprobación previa das
bases e da convocatoria en caso de concorrencia competitiva.
Nos casos específicos, requirirá a aprobación dos convenios reguladores da súa concesión, tanto
para as nominativas como para a concesión directa.
Toda concesión de subvención queda supeditada ao cumprimento dos principios de estabilidade
orzamentaria, sustentabilidade financeira e de cumprimento da regra de gasto.
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Os custes da acción subvencional, limítanse á cantidade que anualmente se fixe no orzamento
xeral do Concello de Vigo ou do seu Organismo Autónomo. No suposto de que a proposta de
outorgamento conteña un gasto plurianual, e o compromiso futuro sexa superior a contía que
reflicte o orzamento anual vixente, requirirá a autorización previa da Concellería Delegada de
Orzamentos e Facenda.
Non poderán outorgarse subvencións por contía superior á que se determine. En todo caso, os
créditos teñen carácter limitativo e vinculante ao nivel que fixen as Bases de Execución, coa
excepción das previstas nominativamente no orzamento, que están fóra da bolsa de vinculación
xurídica, polo que non poderán adquirirse compromisos de gasto superiores ao seu importe.
As subvencións previstas nominativamente no Orzamento aprobado, non poderán ter outra
finalidade obxectiva nin subxectiva que a aprobada polo Pleno, de non ter esa aplicación, o Pleno
será o órgano que teña a competencia para alterar a finalidade, agás que as Bases de Execución
reflicten esta delegación na Xunta de Goberno Local.

Financiamento
As Subvencións as que fai referencia este Plan Estratéxico fináncianse con cargo aos créditos
correspondentes do orzamento municipal, consignados para o período 2021-2023 nas aplicacións
orzamentarias que se especifican no mesmo.
Con carácter xeral, o financiamento é co superávit ordinario, determinado pola diferenza entre os
recursos e os empregos ordinarios non financeiros. Só naqueles supostos nos que o Concello
recibise fondos finalistas para un programa determinado que leve asociado a convocatoria de
subvencións a colectivos concretos, terá a condición de recurso afectado e a súa tramitación
quedará condicionada ao previsto polo axente financiador.

XIV.- CONTROL, SEGUIMENTO E TRANSPARENCIA
O control do gasto subvencional será anual, en dúas liñas:

•Control económico - financeiro

Encomendado á Intervención Xeral do Concello de Vigo, que se realizará nas condicións
recollidas na lexislación vixente e cos procedementos que por parte da Intervención Xeral se
determinen.
Este control exercerase ao menos respecto dos beneficiarios e das entidades colaboradoras se
fose o caso.
O control financeiro de subvencións terá como obxecto verificar:
a) A adecuada e correcta obtención da subvención por parte do beneficiario.

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:12

Páxina 23 de 28

Expediente 71/142
CSV: 25E1D9-5B56CA-C85FC9-5VUAY6-R4CQVH-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 21/05/2021 12:26:43 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Yolanda María Aguiar Castro) 21/05/2021 14:48:04 - Alcalde (Abel Ramón Caballero
Álvarez) 21/05/2021 17:20:00 -

Documento asinado

b) O cumprimento por parte de beneficiarios e entidades colaboradoras das súas obrigas na
xestión e aplicación da subvención.
c) A adecuada e correcta xustificación da subvención por parte de beneficiarios e entidades
colaboradoras (conta xustificativa: memoria, documentos da relación de gastos e ingresos
de carácter público ou privado que xustifican a aplicación da subvención).
d) A realidade e a regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada
por beneficiarios e entidades colaboradoras, foron financiadas coa subvención.
e) A adecuada e correcto financiamento das actividades subvencionadas, nos termos
establecidos no apartado 3 do artigo 19 da LXS.
f)

A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas á Administración por
beneficiarios e entidades colaboradoras e que puidesen afectar ao financiamento das
actividades subvencionadas, á adecuada e correcta obtención, utilización, goce ou
xustificación da subvención, así como á realidade e regularidade das operacións con ela
financiadas.

•Control e seguimento do Plan.

Este Plan Estratéxico debe ser revisado ao obxecto de:
a) Modificar ou actualizar as liñas de subvención que puidesen perder a súa vixencia, ou que
non sexan eficaces para o cumprimento dos obxectivos.
b) Actualizar os importes daquelas que se manteñan.
c) Incluír novas liñas de actuación que se consideren necesarias para a consecución dos
obxectivos previamente establecidos.
d) Axuste en relación cos obxectivos de desenvolvemento sostible
Este seguimento realizarase anualmente polo Comité de seguimento ao que se encomende o
control do Plan, que deberá reunir o requisito de transversalidade, que emitirá informe sobre os
estremos anteriores con fundamento na memoria que remitan os servizos xestores das axudas.
Cada unha das unidades funcionais xestoras das Subvencións, deberá remitir no primeiro
cuadrimestre do exercicio seguinte, memoria xustificativa coas seguintes especificacións:
1) Información de cada liña e tipo de subvención, que recollerán as subvencións concedidas,
xustificadas, as renunciadas e as reintegradas nos procedementos de reintegro se
houbese anticipos.
2) O grao de cumprimento dos seus obxectivos específicos, do seu prazo de consecución.
Para cada liña de subvención deberanse determinar os indicadores de cumprimento dos
seus obxectivos.
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3) Os custos efectivos en relación aos previsibles do seu plan de acción e dos seus
indicadores cuantificables.
4) Desviación entre o custe efectivo e o previsto por incumprimentos na súa execución ou
pola execución de custes non elixibles.
5) Impacto e efectos sobre a realidade na que se pretendeu incidir.
6) Repercusións orzamentarias e financeiras que se derivan da aplicación do Plan.
7) Conclusións ou valoración global.
8) Suxestións para a elaboración do seguinte Plan Estratéxico de Subvencións.
9) O informe deberá conter pronunciamento claro sobre o cumprimento dos obxectivos.
A información enviada será a que se terá en conta para a formación do Orzamento anual e
conformará o Plan anual de Subvencións é será coherente co Plan Estratéxico vixente.
En coherencia co anterior, o Comité de seguimento do Plan, dentro do primeiro semestre do ano,
remitirá a información á persoa que sexa titular da Concellería de Facenda, de non ser esta a
competente para o seguimento do Plan, ao Sr/Sra Concelleira/o Delegada/o de Orzamentos aos
efectos da súa inclusión no proxecto orzamentario do ano seguinte en relación coas aplicacións
orzamentarias, co PES e con Plan Anual de Subvencións, que de non haber modificacións,
atenderá aos obxectivos, tipos de concesión e contías aprobadas no Plan Estratéxico de
Subvencións.
Aos efectos do seguimento do Plan, créase un comité integrado por un representante da
Intervención Xeral que leve a cabo o control e fiscalización deste tipo de gastos, un representante
do servizo técnico da dirección orzamentaria, un representante do servizo de Contabilidade, tres
representantes dos servizos xestores, preferentemente daqueles que teñen un maior volume de
subvencións cuxos beneficiarios non sexan outras administracións públicas e un representante do
Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.
A proposta que se formule, conterá esta composición, e os membros quedarán a criterio dos
titulares ou responsables dos servizos referenciados (intervención, Dirección Superior Contable e
Orzamentaria). En canto aos representantes das áreas ou servizos xestores, por contía (Emprego,
Deportes e Cultura) e representante do OA Xerencia Municipal de Urbanismo).

Transparencia
Todas as subvencións concedidas polo Concello, en cada unha das súas liñas estratéxicas,
programas de axuda e convocatorias serán publicadas durante o mes seguinte a cada trimestre
natural, de acordo cos artigos 30 e 31 do Regulamento da Lei 38/2003, Xeneral de Subvencións.
En aras a dar cumprimento ao previsto no artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, darase publicidade no portal de
transparencia do Concello de todas as subvencións concedidas, en cada unha das súas liñas
estratéxica, programas de axuda e convenios que regulen liñas de subvención.
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Igualmente, darase publicidade no mesmo portal ás convocatorias, sen prexuízo da publicación
na Base Nacional de Subvencións de conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 38/2003
Xeral de Subvencións.
Se algunha subvención outorgada, por razón de contía non estivese contida no PES, será
igualmente publicada no portal de transparencia.
O contido mínimo da publicación da axuda será: importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.
A tales efectos, o Servizo que se designe ditará as instrucións oportunas co fin de establecer o
procedemento mediante o cal os centros xestores das subvencións remitan a información ao
devandito servizo do control e seguimento do plan.
Os informes remitidos polas unidades funcionais xestoras das accións de fomento relativos á
memoria xustificativa coas especificacións contidas no epígrafe de control e seguimento do PES,
terán a súa publicidade no portal de transparencia do Concello de Vigo, manténdose a mesma ata
os informes do ano seguinte.
SEGUNDO: Aprobar o Anexo ao Plan Estratéxico de Subvencións, período 2021-2023.
Aprobar os Plans Estratéxicos de Subvencións de cada unha das Áreas ou Servizo co seguinte
detalle por servizos ou áreas coas seguintes contías, e cuxo desenvolvemento forma parte do
Plan Estratéxico de cada Servizo ou área:
Áreas/Servios
Área Social

1

2021

2022

2023

833.010,00

833.010,00

833.010,00

Igualdade

427.300,00

427.300,00

427.300,00

Comercio

125.000,00

125.000,00

125.000,00

Cultura

1.304.700,00

1.281.700,00

1.281.700,00

Deportes

1.872.500,00

1.872.500,00

1.872.500,00

Educación2

1.331.039,31

1.331.039,31

1.331.039,31

Emprego

1.846.000,00

1.846.000,00

1.846.000,00

683.100,00

683.100,00

683.100,00

472.600,00

472.600,00

472.600,00

1.317.668,00

1.317.668,00

Festas
Normalización
lingüística
Participación Cidadá
Turismo
Urbanismo
1

2

37.500,00
1.317.668,00

En aplicación do artigo 29 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, quedan fora do PES: Becas de comedor e libros:1.280.000 euros, axu das alugueiros vivenda, alimentos e carencia enerxética: 526.150 euros, axudas a familias e fondo de emerxencia por deshau cios: 1.125.000 euros, convenio xantar na casa: 128.500 euros, cofinanciamento escolas infantiles e centros de día Consorcio
Galego de Igualdade: 350.000 euros, mellora de fogares: 70.000 euros.
A maior contía está asociada a organismos públicos e FOANPA (Consorcio Galego de Igualdade: 205.000 euros, UVIGO:350.000
euros, UNED:200.000 euros, FOANPA: 606.039 euros).
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Xuventude

77.000,00

77.000,00

77.000,00

En cada caso, o PES está a reflectir o contido que regulamenta o artigo 12 do Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo.
TERCEIRO.- Coa finalidade de incrementar e reforzar a transparencia na actividade pública, o
artigo 6 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno obriga ás Administracións Públicas, obriga a publicar os plans e programas anuais e
plurianuais nos que se fixan obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo
previsto para a súa consecución, entre eles os PES. O Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
polo que se regula a Base de Datos
Nacional de Subvencións e a publicidade das
subvencións e demais axudas públicas modificou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións,
engadindo un segundo parágrafo no artigo 13 no que sinala ao Sistema Nacional de Publicidade
de Subvencións e Axudas Públicas (SNPSAP) como o sitio web de publicación dos plans
estratéxicos de subvencións e as súas actualizacións. En consecuencia, o PES deberá ser
obxecto de publicidade no sitio web do Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións e
Axudas Públicas e no portal de Transparencia do Concello de Vigo e calquera outro medio que se
considere oportuno.
CUARTO.- A regulación contida nas Bases de Execución do Orzamento anual, manterá a súa
vixencia, de xurdir contradicións entre as mesmas e o PES, por ter este último un carácter
obrigatorio e específico, o PES terá carácter preferente na súa aplicación.
QUINTO.- O comité de seguimento quedará conformado polos delegados que designen os
responsables dos servizos referenciados (intervención, Dirección Superior Contable e
Orzamentaria) e o representante do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo. En
canto aos representantes das áreas ou servizos xestores, por contía, sempre que os beneficiarios
non sexan outra administración Pública, a representación no Comité correspondería aos
responsables dos Servizos de Emprego, Deportes e Cultura.

ANEXOS: Plans Estratéxicos de cada Área ou Servizo.
Os PES que forman parte do Expediente e da súa aprobación correspóndese cos programas.
Número de Plans Estratéxicos: 3 de Urbanismo, programa 1510.
Número de Plans Estratéxicos: 6 de Benestar Social, programa 2310.
Número de Plans Estratéxicos: 5 de Igualdade, programa 2311.
Número de Plans Estratéxicos: 7 de Emprego, programa 2410.
Número de Plans Estratéxicos: 4 de Educación, programa 3230.
Número de Plans Estratéxicos: 2 de Cultura, programa 3330.
Número de Plans Estratéxicos: 3 de Xuventude, programa 3370.
Número de Plans Estratéxicos: 8 de Festas, programa 3380.
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Número de Plans Estratéxicos: 1 de Comercio e Festas tradicionais, programa 4310 relacionado
co 3380.
Número de Plans Estratéxicos: 1 de Turismo, programa 4320
Número de Plans Estratéxicos: 8 de Deportes, programa 3420.
Número de Plans Estratéxicos: 3 de Participación Cidadá, programa 9240.

ACORDO
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura
dixital.
CCA/me.
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
SERVIZO DE IGUALDADE

Liña de Subvención ou acción:

Liñas estratéxicas 1.6 e 2.5
Programa de axudas económicas directas, de carácter temporal e non periódicas,
de apoio a mulleres en situación de violencia de xénero.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

- Mellorar a situación socioeconómica das mulleres vítimas de violencia de
xénero e das persoas que están ao seu cargo.
- Mellorar a atención integral que a administración municipal presta ás mulleres
(e persoas delas dependentes) en situación de violencia de xénero.
- Visibilizar e concienciar socialmente sobre a situación na que se atopan as
mulleres (e persoas delas dependentes) vítimas de violencia de xénero.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Mulleres en situación de violencia de xénero e persoas delas dependentes.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

- Apoiar economicamente ás mulleres en situación de violencia de xénero no
proceso de ruptura co agresor.
- Mellorar a situación socioeconómica das mulleres vítimas de violencia de
xénero e das persoas que están ao seu cargo.
- Mellorar a atención integral que a administración municipal presta ás mulleres
(e persoas delas dependentes) en situación de violencia de xénero.
- Visibilizar e concienciar socialmente sobre a situación na que se atopan as
mulleres (e persoas delas dependente) vítimas de violencia de xénero.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Fonte de financiamento: municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

20.000,00 €
20.000,00€
(estimativo)
20.000,00€
(estimativo)

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Plan de acción:
. Aprobación das bases reguladoras do programa pola Xunta de Goberno Local.
Reguladoras:
. Solicitude de libramento a xustificar.
. Publicación das bases no BOP e no Portal de Transparencia.
. Publicación do extracto da convocatoria por medio da BDNS.
. Apertura do prazo presentación de solicitudes.
. Valoración das solicitudes.
. Resolución e Notificación ás solicitantes.
. Pago das axudas concedidas e xustificación por parte das beneficiarias.
. Xustificación do libramento.

Publicidade das axudas concedidas:
Tal e como establece o artigo 7.5 b) do Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo,
polo que se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a publicidade
das subvencións e demais axudas públicas, mentres non se publique o protocolo
que se elabore de conformidade co disposto na disposición adicional sétima da
LO 3/2018 de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, non
se rexistrará información das concesións deste programa de axudas na BDNS,
nin no Portal de Transparencia do “Sistema Nacional de Publicidade de
Subvencións”, sen menoscabo do deber de rexistrar a convocatoria nos
anteditos portais.
Obxecto: aprobación do procedemento aplicable para o outorgamento das
axudas directas de carácter non periódico e temporais para mulleres vítimas de
violencia de xénero.
Suxeitos obxectivo: mulleres vítimas de violencia de xénero, usuarias dos
dispositivos municipais de atención as mulleres do Concello de Vigo. No casos
en que a muller faleza ou teña lesións que lle imposibiliten ser beneficiaria, a
subvención poderase conceder a algún/ha membro da súa familia.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Gastos subvencionables: cartos mensuais de peto, lavandería, alimentación,
hixiene, farmacia, alugueiro, transporte, traslados de seguridade, actividades
formativas, extraescolares, consumos, axuar e/ou outras necesidades urxentes e
inmediatas.
Motivos de exclusión: incumprimento das bases do programa.
Presentación de solicitude e prazo: comezará o día seguinte á publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e
finalizará na data establecida nas bases do programa.
Criterios de valoración: proposta de concesión que se reflicta no informe social
emitido polos servizos municipais de atención ás mulleres no que deberá quedar
acreditada as limitacións económicas que ten a solicitante para facer fronte aos
conceptos de gasto solicitados s así como a urxencia e a imposibilidade de que
as necesidades reflectidas no informe sexan atendidas polos servizos sociais de
atención primaria ou por outras Administracións Públicas.
Contía máxima a subvencionar: O importe máximo por beneficiaria e ano
establécese en 600 €/ano, agás causas urxentes debidamente xustificadas.
Prazo para aprobar a convocatoria: primeiro trimestre do exercicio

7º.- Réxime de seguimento e control:

As beneficiarias xustificarán as axudas concedidas nos servizos municipais
específicos de atención ás mulleres presentando:
.- declaración responsable conforme recibe o importe da axuda económica.
.- facturas ou comprobantes do gasto efectuado.
A traballadora social do Centro Municipal de Información dos Dereitos da
Muller comprobará que queda xustificado o gasto e a finalidade da axuda
concedida.
Indicadores:
Número de solicitudes presentadas.
Número de concesións.
Crédito concedido.
Contía media.
% das distintas finalidades das axudas concedidas.
Número de denegacións.
% dos distintos motivos de denegación.
% de financiamento do Concello
Nº de persoas beneficiadas pola acción, desagregadas por sexo.
% de persoas beneficiadas en relación co obxectivo, desagregadas por sexo.
% de obxectivos acadados/obxectivos perseguidos.

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia. Axudas directas

9º.- Beneficiarias:

Mulleres vítimas de violencia de xénero usuarias dos dispositivos municipais de
atención as mulleres do Concello de Vigo. No caso de que a muller padeza
lesións psíquicas ou físicas que imposibiliten a recepción da axuda, está
poderase conceder a algún membro/a da súa familia. No caso extremo de que a
muller faleza, con carácter excepcional poderase conceder a axuda económica
ás persoas que conviviran coa vítima e dependesen economicamente dos seus
ingresos, coordinando o caso cos servizos sociais de atención primaria. Cando
sexan fillas ou fillos menores de idade os que convivisen coa nai, a persoa
beneficiaria da axuda sería a persoa adulta responsable das/os menores.
Requisitos:
1º.- Ser maior de idade ou persoa menor emancipada
2º.- Ter acreditada a situación de vítima de violencia de xénero por parte do
Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller do Concello de Vigo
3º.-Residir no termo municipal de Vigo
4º.- Non dispoñer de ingresos económicos suficientes para afrontar os gastos
derivados da súa solicitude.
5º.- Ter debidamente xustificadas as axudas concedidas con anterioridade.
6º .- Presentar a solicitude e toda a documentación acreditativa da situación de
necesidade e da situación de violencia de xénero que solicite o equipo
multidisciplinar do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller ou
ben autorizar ao Concello de Vigo (Servizo de Igualdade) para obter das
Administracións Públicas e organismos públicos e privados a información e
documentos necesarios para a tramitación da mesma.
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10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si: Porque o obxecto do programa supón unha medida Non
específica e positiva na mellora da atención ás mulleres
igualdade
vítimas de violencia de xénero, e persoas delas
dependentes.
Trátase duna acción positiva correctora de situacións de
desigualdade, conforme cos artigos 11 e 14.6 da Lei
Orgánica 3/2007.

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concorrencia
Axudas directas

Aplicación:
“Bolsas
económicas”
2311.480.00.00

Importe
estimativo:
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

Ano:
2021
2022
2023
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
SERVIZO DE IGUALDADE

Liña de Subvención ou acción:

Liñas estratéxicas 1.6 e 2.5
Subvención nominativa: “Convenio de colaboración entre a Concellería de
Igualdade do Concello de Vigo e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar para o desenvolvemento da xestión do Centro de Emerxencia para
mulleres en situación de violencia de xénero-(CEMVI)”.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

- Garantir a atención integral das mulleres (e persoas delas dependentes) en
situación de violencia de xénero.
- Proporcionar unha residencia temporal que cubra as necesidades básicas e de
seguridade diante unha situación de crise ou emerxencia vital e de ruptura de
vínculos co agresor que presenten as vítimas de violencia de xénero.
- Facer visible socialmente e na comunidade o problema da violencia de xénero e
denunciar a inxustiza social que supón a violencia de xénero.
- Facer unha efectiva coordinación de recursos e lograr unha detección de casos e
unha intervención máis áxil e eficiente.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Centro de Emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero, dependente
do Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar, entidade pública da
Xunta de Galicia.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

- Protexer ás mulleres vítimas de violencia de xénero e á súa prole e/ou persoas
dependentes con vínculo afectivo, ofrecéndolles un espazo seguro e inmediato
que evite novos episodios de malos tratos.
- Proporcionar unha residencia temporal que cubra as necesidades básicas e de
seguridade diante unha situación de crise ou emerxencia vital e de ruptura de
vínculos co agresor.
- Ofrecer un espazo temporal e os apoios profesionais nas áreas persoal, familiar,
psicolóxica, xurídica e social integral para favorecer a toma de decisións.
- Favorecer a adquisición de independencia e autonomía persoal das mulleres,
ofrecendo os recursos oportunos ó seu momento vital e contribuír á súa total
recuperación.
- Facer unha efectiva coordinación de recursos e lograr unha detección de casos e
unha intervención máis áxil e eficiente.

4º.- Ámbito temporal:

Plurianual. Convenio cuatrianual. 2019-2023. No caso de aprobación das
prórrogas contempladas no convenio, a execución estenderase ata o 2027.

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Fonte de financiamento: municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

241.000,00 €
241.000,00 €
241.000,00 €

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Plan de acción:
. Aprobación do proxecto de Orzamentos de cada exercicio económico polo
Reguladoras:

Pleno da Corporación Municipal no que se consigne no programa de
“Igualdade” a partida nominativa a favor da entidade pública.
. Presentación da documentación necesaria por parte da entidade beneficiaria.
. Aprobación do proxecto de convenio pola Xunta de Goberno Local.
. Firma do convenio polas partes
. Publicación do convenio no Portal de Transparencia e envío á BDNS.
. Xustificación do convenio
. Pagos do convenio.
. Proposta e aprobación, se procede, pola Xunta de Goberno Local, das prórrogas
anuais recollidas no convenio.
Obxecto:
Regular a xestión e o mantemento do CEMVI, establecendo o marco da
colaboración entre o Consorcio Galego e o Concello de Vigo e definindo as
achegas de cada unha das partes e as obrigas e compromisos que adquiren.
O Concello de Vigo comprométese a: ceder o uso do inmoble de titularidade
municipal no que se sitúa actualmente o CEMVI; colaborar no financiamento
dos gastos derivados do funcionamento e mantemento do CEMVI, cunha achega
máxima anual de 241.000 €; asumir o custo das posibles obras de consolidación,
reestruturación ou rehabilitación do inmoble que sexan necesarias segundo
ditame do servizo técnico municipal competente; realizar o seguimento e
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
coordinación do servizo co Consorcio, promovendo reunións mensuais de
coordinación entre o equipo técnico do Centro de Emerxencia e o equipo técnico
do Centro Municipal de Información dos Dereitos das Mulleres (CMIDM).
O Consorcio Galego comprométese a: asumir a xestión integral do CEMVI,
facéndose cargo de todos os gastos derivados do seu funcionamento e
equipamento, e asumir a xestión do seu persoal; manter o servizo en
funcionamento, valorar a idoneidade das usuarias do servizo e garantir a atención
e recuperación ás mulleres en situación de violencia de xénero e ás persoas que
delas dependan; valorar as condicións de ingreso no Centro, tanto de acceso
como de permanencia ou, de ser o caso, a necesidade de prórroga, de acordo co
regulamento interno e a normativa da Xunta e demais normativa vixente; garantir
a acollida no CEMVI das mulleres vítimas de violencia de xénero e as persoas
delas dependentes derivadas polo Concello de Vigo.
Suxeitos obxectivo: mulleres vítimas de violencia de xénero e fillos e fillas e/ou
persoas que delas dependan.
Prazo para aprobar a convocatoria: Convenio asinado o 02.10.2019, con vixencia
ata o 01.10.2023. Posibilidade de prórrogas anuais, ata unha data máxima de
execución: 01.10.2027.

7º.- Réxime de seguimento e control:

Encoméndase a vixilancia e o seguimento do Convenio a unha comisión mixta
con representación de ambas partes, coas seguintes funcións: o seguimento e, de
ser o caso, a proposta do proxecto de intervención do Centro, a avaliación dos
resultados da execución do convenio e propostas de mellora, seguimento do
estado de gastos e actualización das achegas económicas das partes, o deseño do
programa anual de actividades do Centro e das campañas divulgativas e a
resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e
aplicación do Convenio.
O Consorcio comprométese, ademais, a comunicar á Concellería de Igualdade as
altas e baixas no centro semanalmente e a facilitar ao Concello de Vigo un
informe trimestral e outro anual sobre a execución do servizo.
O Concello de Vigo aboará o importe da súa achega cunha periodicidade
trimestral, previa presentación por parte do Consorcio do informe trimestral de
gastos e seguimento da ocupación.
Indicadores:
Número de persoas residentes no CEMVI durante o ano (mulleres e menores,
desagregados por sexo)
Nº de ingresos no CEMVI
Nº de baixas no CEMVI
Nº de mulleres derivadas ao CEMVI desde o CMIDM
% de mulleres derivadas desde o CMIDM respecto do total
% de ingresos procedentes de Vigo/ingresos totais
% de ocupación
Tempo medio de estancia
% de financiamento do Concello
% de persoas beneficiadas (desagregadas por sexo) en relación cos obxectivos
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Subvención Nominativa. Convenio de colaboración con entidade
pública da Xunta de Galicia.

9º.- Beneficiarias:

Centro de Emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero, dependente
do Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar, entidade pública da
Xunta de Galicia.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si: Porque o obxecto do programa subvencionado supón medidas Non
específicas e positivas a prol da igualdade e na mellora da
igualdade
atención ás mulleres e menores vítimas de violencia de xénero.
Trátase dunha acción positiva correctora de situacións de
desigualdade, conforme cos artigos 11 e 14.5 14.6 da Lei
Orgánica 3/2007.

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Subvención
Nominativa.
Convenio
de
colaboración
con
entidade pública da
Xunta de Galicia.

Aplicación:
Convenio Cons.
Galego Igual.B.S,
Centro de
Emerxencia
2311 4539000

Importe

Ano:

241.000,00 €
241.000,00 €
241.000,00 €

2021
2022
2023
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
SERVIZO DE IGUALDADE

Liña de Subvención ou acción:

Liñas estratéxicas 2.5, 4.7 e 4.8
Subvención nominativa: Convenio de colaboración entre a “Asociación Rede
de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo” e o Concello de Vigo

1º.- Obxectivos estratéxicos:

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:
3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

a) Mellorar a atención integral das mulleres (e persoas delas dependentes) en
situación de violencia de xénero.
b) Establecer redes de colaboración con asociacións de mulleres que traballan a
prol da igualdade, e especialmente na loita contra a violencia de xénero.
c) Formar, informar e previr á cidadanía sobre a violencia de xénero.
d) Visibilizar e concienciar socialmente sobre a situación na que se atopan as
mulleres (e persoas delas dependentes) vítimas de violencia de xénero.
Entidade sen ánimo de lucro “Asociación Rede de Mulleres contra os Malos
tratos de Vigo”
a) Apoiar e acompañar ás mulleres en situación de violencia de xénero co
obxecto de evitar o seu illamento.
b) Favorecer a reincorporación psico-social das mulleres en situación de
violencia de xénero establecendo redes de apoio e axuda mutua.
c) Sensibilizar e concienciar a cidadanía sobre a problemática da violencia de
xénero.
d) Identificar e previr as distintas manifestacións da violencia de xénero.
e) Ofrecer formación en xénero e igualdade.
f) Mellorar a detección de casos de violencia de xénero para a súa derivación
aos recursos municipais de atención especializada a mulleres vítimas de
violencia de xénero.
g) Mellorar a coordinación dos recursos de atención especializada a mulleres
vítimas de violencia de xénero.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Fonte de financiamento: municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

30.300,00 €
30.300,00 € (estimativo)
30.300,00 € (estimativo)

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Plan de acción:
. Aprobación do proxecto de Orzamentos de cada exercicio económico polo
Reguladoras:

Pleno da Corporación Municipal no que se consigne no programa de
“Igualdade” a partida nominativa a favor da entidade.
. Presentación da documentación necesaria por parte da entidade beneficiaria.
. Aprobación do proxecto de convenio pola Xunta de Goberno Local.
. Firma do convenio polas partes
. Publicación do convenio no Portal de Transparencia e envío á BDNS.
. Xustificación do convenio
. Pagos do convenio.
Obxecto:
Outorgamento á entidade beneficiaria dunha subvención de carácter nominativa
prevista no Orzamento Municipal do exercicio presupostario que corresponda,
co obxecto de apoiar á beneficiaria nos labores de acompañamento ás mulleres
vítimas de violencia de xénero, formación continua das voluntarias da entidade
que realizan os ditos acompañamentos, xornadas informativas para novas
integrantes e organización de actividades relacionadas co obxecto do convenio.
Suxeitos obxectivo: en particular, as mulleres, especialmente ás vítimas de
violencia de xénero. De xeito xeral, como elemento de concienciación e
fomento da igualdade: a cidadanía.
Prazo para aprobar o convenio: primeiro cuadrimestre do exercicio.

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados e na que figurará:
. Fichas individuais mensuais das destinatarias da acción nas que constarán
todos os acompañamentos realizados ás usuarias destinatarias do programa
(datos anonimizados)
. Memoria semestral e anual que reflictan dun xeito cuantitativo e cualitativo
todas as actividades realizadas no marco deste convenio

Data impresión: 11/02/2021 14:32

Páxina 1 de 2

Expediente 10636/224
CSV: 2FE28H-D8328C-2F5AED-HR2CM6-FSHSES-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:15

Páxina 1 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2EE2DA-5E53C2-CFCB2B-6B9Z7Y-1DNHYK-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Xefa Igualdade (Cristina Gómez García) 11/02/2021 14:28:43 - Concelleira Igualdade E Normalizacion Lingüistica (Eugenia Dolores Blanco Iglesias) 11/02/2021 14:30:55 - Concelleira Igualdade E Normalizacion Lingüistica
(Eugenia Dolores Blanco Iglesias) 11/02/2021 14:31:41 -

Documento asinado

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:41 -

Documento asinado

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Memoria económica de custes e ingresos, presentando:
a) Presentación dunha táboa na que se reflictan todos os gastos acreditativos á
axuda concedida e imputado ao proxecto obxecto do convenio.
b) Presentación de facturas, nóminas, impostos e retencións correspondentes aos
gastos imputados ao proxecto obxecto do convenio.
c) Balance económico de ingresos e gastos da totalidade do orzamento do
proxecto obxecto do convenio.
Indicadores:
Nº de mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas
Nº de voluntarias da entidade que realiza acompañamentos
Nº de acompañamentos realizados a vítimas de violencia de xénero
Crédito concedido
% de financiamento do Concello
Nº de persoas beneficiadas por acción, desagregadas por sexo.
% de persoas beneficiadas en relación co obxectivo, desagregadas por sexo.
% de obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Subvención Nominativa

9º.- Beneficiarias:

“Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo”

Non
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
A) Porque o obxecto do programa subvencionado
igualdade
supón medidas específicas e positivas a prol da
igualdade e na mellora da atención ás mulleres
vítimas de violencia de xénero. Trátase duna acción
positiva correctora de situacións de desigualdade,
conforme cos artigos 11 e 14.6 da Lei Orgánica
3/2007.
B) Conforme co artigo 14.11 da citada Lei de
Igualdade, a entidade beneficiaria deberá facer unha
utilización de linguaxe e imaxe non sexista en todo o
soporte material e audiovisual que se empregue para
a organización, difusión e execución das súas
actividades. O Concello de Vigo comprobará o
cumprimento desta medida revisando previamente
os soportes de difusión que se empreguen.

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Subvención
Nominativa

Aplicación:
“Convenio coa
Asociación Rede de
mulleres veciñais
contra os malos
tratos de Vigo “.
2311 4890004

Copia do documento - Concello de Vigo

Importe

Ano:

30.300,00 €

2021

30.300,00 €

2022

(estimativo)

30.300,00 €
(estimativo)

2023

Data impresión: 11/02/2021 14:32

Páxina 2 de 2

Expediente 10636/224
CSV: 2FE28H-D8328C-2F5AED-HR2CM6-FSHSES-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:15

Páxina 2 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2EE2DA-5E53C2-CFCB2B-6B9Z7Y-1DNHYK-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Xefa Igualdade (Cristina Gómez García) 11/02/2021 14:28:41 - Concelleira Igualdade E Normalizacion Lingüistica (Eugenia Dolores Blanco Iglesias) 11/02/2021 14:30:53 - Concelleira Igualdade E Normalizacion Lingüistica
(Eugenia Dolores Blanco Iglesias) 11/02/2021 14:31:39 -

Documento asinado

ASINADO POR: APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:41 -

Documento asinado

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
SERVIZO DE IGUALDADE

Liña de Subvención ou acción:

Liñas estratéxicas 4.5 e 4.8
Bases reguladoras específicas da Concellería de Igualdade para a concesión de
subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte
feminino.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

- Promover o acceso, permanencia e promoción das nenas e mulleres nas
prácticas deportivas.
- Apoiar economicamente aos clubs e ás entidades deportivas da cidade que
fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres na competición das
distintas disciplinas deportivas.
- Visibilizar e corrixir a segregación horizontal e vertical da participación das
mulleres e nenas no deporte.
- Promover que se produza un aumento da repercusión nos medios sobre a
participación das mulleres e nenas nas prácticas deportivas.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Os clubs deportivos, asociacións e agrupacións deportivas, e entidades
deportivas que fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres nas
distintas disciplinas deportivas (equipos e/ou individuais).

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Obxectivo xeral: Promover o deporte feminino a través do apoio económico ás
entidades deportivas da cidade de Vigo que fomenten a participación e
promoción das nenas e mulleres na competición das distintas disciplinas
deportivas (equipos e/ou individuais). Este apoio materializarase en contribuír a
financiar os gastos ocasionados polo funcionamento destes clubs deportivos,
asociacións e agrupacións deportivas e entidades deportivas do municipio de
Vigo, durante a tempada deportiva que se determine na convocatoria anual.
Obxectivos específicos:
a) Promover o acceso, permanencia e promoción das nenas e mulleres
nas prácticas deportivas.
b)

Apoiar economicamente aos clubs e ás entidades deportivas da
cidade que fomenten a participación e promoción das nenas e
mulleres na competición das distintas disciplinas deportivas.

c)

Visibilizar e corrixir a segregación horizontal e vertical da
participación das mulleres e nenas no deporte.

d)

Promover que se produza un aumento da repercusión nos medios
sobre a participación das mulleres e nenas nas prácticas deportivas.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Fonte de financiamento: municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

45.000,00 €
45.000,00 € (estimativo)
45.000,00 € (estimativo)

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Plan de acción:
. Aprobación das bases reguladoras e da convocatoria pola Xunta de Goberno
Reguladoras:
Local.
. Publicación das bases no BOP e no Portal de Transparencia.
. Publicación do extracto da convocatoria por medio da BDNS.
. Apertura do prazo presentación de solicitudes.
. Valoración dos proxectos.
. Resolución e Notificación ás solicitantes.
. Comunicación das concesións á BDNS e Portal de Transparencia.
. Xustificación das axudas concedidas.
. Pago das subvencións concedidas e que estean debidamente xustificadas.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Obxecto:
Contribuír a financiar os gastos ocasionados polo
deportivos, asociacións e entidades deportivas da
participación e promoción das nenas e mulleres
deportivas (equipos e/ou individuais) durante
determinada nas bases da convocatoria.

funcionamento de clubs
cidade que fomenten a
nas distintas disciplinas
a temporada deportiva

Suxeitos obxectivo: En particular os clubs e entidades deportivas da cidade e as
nenas e as mulleres. De xeito xeral, como elemento de concienciación: a
cidadanía.
Criterios de valoración:
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitaranse en
réxime de concorrencia competitiva, tendo sempre como límite as
dispoñibilidades orzamentarias da Concellería de Igualdade destinadas para tal
fin nos exercicios correspondentes.
Para efectuar a proposta de concesión das subvencións, a comisión avaliadora
terá en conta os seguintes criterios e baremo de puntuación sobre un máximo de
26 puntos.
1) Número de licenzas femininas na tempada de referencia. Ata un máximo de
16 puntos.
2) Porcentaxe de licenzas femininas con respecto ao total de licenzas na
tempada de referencia. Ata un máximo de 5 puntos.
3) Porcentaxe de mulleres que integran a xunta directiva da entidade. Ata un
máximo de 5 puntos.
Motivos de exclusión: Quedan excluídas expresamente desta convocatoria:
- As federacións deportivas.
- Os clubs pertencentes ou integrados en institucións oficiais
- As solicitudes presentadas fóra do prazo estipulado na convocatoria
Puntuación mínima para ser valorada: ss solicitantes deberán acreditar un
mínimo de 10 licenzas femininas na tempada indicada como referencia nas
bases.
Contía mínima e máxima a subvencionar: trala baremación das solicitudes, as
entidades que consigan unha axuda superior a 1.500 € quedarán limitadas e esta
contía e as entidades que non consigan unha axuda por importe igual ou
superior a 200 € quedarán excluídas.
Prazo para aprobar a convocatoria: primeiro semestre do exercicio

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados na tempada de
referencia facendo especial fincapé nos aspectos cuantitativos e cualitativos da
promoción do deporte feminino (competicións nas que participa cada un dos
equipos da entidade con licencias femininas, ou no seu caso, as deportistas
individuais, os resultados, o ámbito e o nivel acadado nas competicións,
material gráfico impreso..., valoración sobre o impacto de xénero na súa
modalidade deportiva, facendo fincapé nas actividades e logros realizados por
mulleres e posibles necesidades detectadas).
Memoria económica de custes e ingresos. A entidade beneficiaria terá que
presentar:
a) Facturas electrónicas ou copias dixitalizadas das facturas orixinais en papel
equivalentes ao importe concedido e ademais unha memoria económica
xustificativa de gastos ata o 100% do orzamento do proxecto presentado que
incluirá:
b) Certificación da entidade beneficiaria que acredite os seguintes extremos: que
o programa obxecto de subvención foi executado na súa totalidade indicando o
custe total; percepción doutras axudas ou subvencións para o proxecto
subvencionado; que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se
aplicaron á actividade subvencionada co obxecto de promover o deporte
feminino; cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no
ámbito de aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á
retención, que foi practicada a pertinente retención, declarada, liquidada e
ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria; estar ao corrente das
obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de
Galicia, o Concello de Vigo e coa Seguridade Social, e declarar se a entidade
está exenta ou non de IVE.
c) Relación clasificada das facturas que achega a entidade para xustificar o
importe da contía da axuda concedida , con identificación do/a acredor/a e do
documento, o seu importe, e data de emisión.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Indicadores:
Número de solicitudes presentadas
Número de concesións
Número de denegacións
Crédito concedido
Contía media
Nº total de licencias femininas
% de licenzas femininas con respecto ao total de licenzas
% de mulleres que integran as xuntas directivas das entidades deportivas
% de financiamento do Concello
Nº de entidades e persoas (desagregadas por sexo) beneficiadas pola acción.
% de entidades e persoas (desagregadas por sexo) beneficiadas en relación co
obxectivo.
% de obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarias:

Colectivos afectados:
Os clubs deportivos, asociacións e agrupacións deportivas, e entidades
deportivas que reúnan os seguintes requisitos :
a) Teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo.
b) Teñan personalidade xurídica propia e carezan de ánimo de lucro.
c) Se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Vigo, coa
Facenda Pública estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
d) Cumpran cos demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei de Galicia
9/2007, de subvencións de Galicia, artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento da citada lei.
e) Que conten cun mínimo de 10 licenzas femininas na tempada indicada como
referencia nas bases.

Non
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
igualdade
A) Porque o obxecto da convocatoria é a
promoción do deporte feminino, coa finalidade de
reducir a brecha de xénero existente neste ámbito,
conforme co establecido nos artigos 11 e 29 da Lei
Orgánica 11/2007.
B) Conforme co artigo 35 desta Lei de Igualdade,
inclúese nas bases a valoración positiva para as
entidades solicitantes que teñan un maior número
de licenzas femininas na tempada de referencia;
que teñan unha maior porcentaxe de licenzas
femininas con respecto ao total de licenzas na
tempada de referencia e as que teñan unha maior
porcentaxe de mulleres integrantes da súa xunta
directiva.
C) Conforme co artigo 14.11 da citada Lei,
inclúese nas bases a obriga de:
Utilizar unha linguaxe e imaxe non sexista en todo
o soporte material e audiovisual que se empregue
para a organización, difusión e execución das
súas actividades.

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Aplicación:
Concorrencia
competitiva

Importe

Ano:

“Promoción
da 45.000,00 € 2021
igualdade e do 45.000,00 € 2022
deporte feminino” (estimativo)
45.000,00 € 2023
2311 4890000
(estimativo)
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Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

IGUALDADE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
SERVIZO DE IGUALDADE

Liña de Subvención ou acción:

Liñas estratéxicas 4.7 e 4.8
Bases reguladoras específicas da Concellería de Igualdade para a concesión de
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas
e/ou actividades de promoción das mulleres.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

- Fomentar e apoiar o desenvolvemento de proxectos en materia de igualdade,
prevención da violencia de xénero, atención á diversidade e promoción da saúde
e benestar das mulleres.
- Potenciar o asociacionismo feminino e a participación das mulleres en todos
os ámbitos de actuación das organizacións.
- Favorecer actividades de investigación, educativas ou culturais encamiñadas a
poñer en valor e visibilizar a contribución das mulleres á sociedade ao longo da
historia.
- Facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para unha maior
autonomía das mulleres.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Entidades xurídicas sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social ou
delegación no termo municipal de Vigo, que se atopen debidamente inscritas no
Rexistro Municipal de Asociacións na data de presentación da solicitude e que
conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e
finalidades coincidentes cos establecidos nas bases do programa.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Con carácter xeral: fomentar a participación feminina en xeral, e especialmente
en torno ás propostas de accións positivas que permitan acadar a igualdade de
oportunidades nos diversos ámbitos da sociedade, especialmente na prevención
e combate da violencia de xénero, a coeducación, a saúde e benestar das
mulleres, o empoderamento, a visibilización das achegas das mulleres nos
distintos ámbitos, á concienciación e a formación en xénero e o fomento da
participación social.
En particular:
1.- Atender as demandas e necesidades das mulleres en función das seguintes
áreas de prioridade establecidas pola Concellería de Igualdade: Educación en
Igualdade, Conciliación e Corresponsabilidade; Empoderamento e Liderado,
Emprego e Formación, Violencia de Xénero, Atención á Diversidade e
Promoción da Saúde e o Benestar.
2.Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as
mulleres, que favorezan o seu acceso e permanencia naqueles ámbitos onde se
atopen subrepresentadas.
3.Promover accións formativas en áreas e/ou sectores con escasa presenza
feminina, acceso e permanencia de mulleres en postos de responsabilidade ou
establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e faciliten
a participación das mulleres pertencentes a colectivos en risco de exclusión.
4.- Organizar e promover actividades en ámbitos e/ou áreas tradicionalmente
feminizadas, dirixidas á poboación masculina.
5.- Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos
órganos de toma de decisións das asociacións, así como a participación das
mulleres en todos os ámbitos de actuación das organizacións.
6.- Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no
eido socio-laboral, educativo e familiar, evitando perpetuar os roles
tradicionalmente sexistas. Desenvolvendo tanto actividades de sensibilización,
como proxectos con actuacións innovadoras que propicien a eliminación de
roles e estereotipos de xénero.
7.- Favorecer actividades de investigación, educativas ou culturais encamiñadas
a poñer en valor e visibilizar a contribución das mulleres á sociedade ao longo
da historia.
8.- Promover e visibilizar as achegas e o papel que desenvolven as mulleres nos
distintos sectores relacionados coa pesca e/ou nos oficios derivados do mar.
9.- Organizar actividades dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e
habilidades básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter
formativo, ou de carácter cultural, artístico ou de ocio.
10.- Concienciar a homes e mulleres a través da impartición de módulos
formativos sobre xénero e Igualdade de Oportunidades.
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Expediente nº: 88/1102
4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Fonte de financiamento: municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

91.000,00 €
91.000,00 € (estimativo)
91.000,00 € (estimativo)

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Plan de acción:
. Aprobación das bases reguladoras e da convocatoria pola Xunta de Goberno
Reguladoras:

Local.
. Publicación das bases no BOP e no Portal de Transparencia.
. Publicación do extracto da convocatoria por medio da BDNS.
. Apertura do prazo presentación de solicitudes.
. Valoración dos proxectos.
. Resolución e Notificación ás solicitantes.
. Comunicación das concesións á BDNS e Portal de Transparencia.
. Xustificación das axudas concedidas.
. Pago das subvencións concedidas e que estean debidamente xustificadas.
Obxecto:
Contribuír a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de
programas e actividades de promoción das mulleres que leven a cabo as
entidades sen ánimo de lucro e que se realicen na cidade de Vigo no período que
estipule a convocatoria e que atendan a algunha das finalidades previstas nas
bases.
Suxeitos obxectivo: En particular, as asociacións de mulleres, asociacións
veciñais, secretarías da muller dos sindicatos e as mulleres. De xeito xeral,
como elemento de concienciación e fomento da igualdade: a cidadanía.
Criterios de valoración:
A concesión das subvencións atenderá a criterios obxectivos e tramitaranse en
réxime de concorrencia competitiva, tendo sempre como límite as
dispoñibilidades orzamentarias da Concellería de Igualdade destinadas para tal
fin nos exercicios correspondentes.
Logo de excluír as solicitudes segundo o estipulado nas bases, a comisión
avaliadora terá en conta os seguintes criterios e baremos de puntuación sobre un
máximo de 60 puntos. Os proxectos que non obteñan unha puntuación mínima
de 10 puntos no apartado 1) non se considerarán subvencionables, xa que de
non chegar a esta puntuación indicaría unha mala definición e calidade do
proxecto.
1) Calidade técnica, coherencia e viabilidade do proxecto. Ata un máximo de
16 puntos.
2) Incorporación do enfoque de xénero na implementación do proxecto. Ata un
máximo de 15 puntos
3) Impacto, sostenibilidade, e innovación. Ata un máximo de 10 puntos.
4) Por recoller o proxecto obxectivos e accións establecidos como prioritarios
pola Concellería de Igualdade nas áreas de Educación en igualdade/
Conciliación e corresponsabilidade/ Liderado e empoderamento/ Emprego e
Formación/ Violencia de xénero/ Atención á diversidade/Saúde e benestar. Ata
un máximo de 10 puntos.
5)Participación activa no Consello Municipal da Muller. Ata un máximo de 5
puntos.
6) O emprego da lingua galega na realización das actividades para as que se
solicita subvención. 4 puntos.
Exclusión de proxectos:
Quedan excluídos expresamente desta convocatoria os seguintes proxectos:
a) As solicitudes presentadas por clubs ou entidades deportivas.
b) As solicitudes presentadas por asociacións de pais e nais do alumnado
(ANPAS).
c) As solicitudes que se presenten fóra do prazo estipulado na convocatoria,
calquera que sexa a causa do atraso.
d) Proxectos que, para a mesma finalidade, foron solicitados noutras áreas ou
servizos do Concello de Vigo.
e) Proxectos que a xuízo da Comisión de Valoración teñan unha relación e
canle máis específica de subvención con outras áreas do Concello de Vigo, ou
que o obxecto da súa petición estea incluído nalgún convenio de colaboración
ou contratación co Concello de Vigo.
f) Proxectos que se realicen nos centros de ensino onde se estean a desenvolver
programas municipais de igualdade e prevención da violencia de xénero, e que,
a xuízo da Comisión de Avaliación, a súa execución en horario lectivo duplique
os contidos e/ou afecte á boa marcha dos programas municipais.
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Expediente nº: 88/1102
g) Proxectos que supoñan a edición de documentos internos, así como externos
de signo exclusivamente propagandístico.
h) Proxectos de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou
confesional.
i) Proxectos que inclúan actividades docentes previstas nos plans de ensino
vixentes.
k) Proxectos que inclúan os gastos xerais das entidades solicitantes relativos á
administración, xestión, financiamento, adquisición de patrimonio,
investimentos e equipamento, mantemento ou alugueiro do local social.
l) Proxectos que non reúnan as condicións mínimas de interese xeral, indicando
unha mala definición dos mesmos ou que a materia non se axusta aos
obxectivos da convocatoria.
m) Proxectos que teñan previsto a súa realización fora do termo municipal de
Vigo.
Puntuación mínima para ser valorada: os proxectos que non obteñan unha
puntuación mínima de 10 puntos no apartado 1) “Calidade técnica, coherencia
e viabilidade do proxecto” non se considerarán subvencionables.
Contía máxima subvencionada: ata o 100% do importe da axuda solicitada.
Prazo para aprobar a convocatoria: primeiro semestre do exercicio

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: na que figurará,
cando menos, a seguinte información:
. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado.
. Breve resumo do proxecto realizado.
. Datas e lugar de realización.
. Datos sobre as participantes: número, perfil, etc.
. Descrición detallada e ordenada das actividades que se levaron a cabo e
dos gastos imputables a cada acción.
. Valoración do nivel de cumprimento dos obxectivos perseguidos
. Materiais de difusión empregados
.Nos cursos e xornadas de formación, así como en actividades de ocio e
tempo libre engadirase ao anterior, o programa formativo, nº de horas e
identificación das mulleres participantes e do/a monitor/a.
. Dous exemplares do material de información, carteis, folletos, circulares,
fotografías, boletíns ou libros editados e publicidade relacionada coa
actividade subvencionada; en caso de non terse editado ningún material
publicitario deberá indicarse este extremo.
Memoria económica de custes e ingresos:
A entidade beneficiaria terá que presentar:
Facturas electrónicas ou copias dixitalizadas das facturas orixinais equivalentes
ao importe concedido e ademais unha memoria económica xustificativa de
gastos ata o 100% do orzamento do proxecto presentado que incluirá:
a) Certificación que acredite os seguintes extremos: que o programa obxecto da
subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total; percepción
doutras axudas ou subvencións para o proxecto subvencionado; que os
xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada; que foi practicada a pertinente retención, declarada, liquidada e
ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria; estar ao corrente das
obrigas tributarias coa Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de
Galicia, o Concello de Vigo e coa Seguridade Social, e declaración de se a
entidade está exenta ou non de IVE.
b) Relación clasificada das facturas que achega a entidade para xustificar o
100% do importe da contía da axuda concedida, con identificación do/a acredor/
a e do documento, o seu importe, e data de emisión.
Indicadores:
Número de solicitudes presentadas
Número de concesións
Número de denegacións
Crédito concedido
Contía media
% de financiamento do Concello
Nº de entidades e persoas (desagregadas por sexo) beneficiadas pola acción.
% de entidades e persoas (desagregadas por sexo) beneficiadas en relación co
obxectivo.
% de obxectivos acadados/obxectivos perseguidos
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8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarias:

Colectivos afectados: entidades xurídicas sen ánimo de lucro que reúnan os
seguintes requisitos :
a) Que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo.
b) Que se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións na data de presentación da solicitude.
c) Que conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan
obxectivos e finalidades coincidentes cos establecidos nas presentes bases.
d) Que dispoñan de estrutura suficiente para garantir o cumprimento dos
obxectivos propostos e acreditar a experiencia e capacidade necesaria para
o logro de tales obxectivos.
e) Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Vigo,
coa Facenda Pública estatal e autonómica e coa Seguridade Social.
f) Que cumpran cos demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei de
Galicia 9/2007, de subvencións de Galicia, artigo 13 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, xeral de subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada lei.

Non
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
A) Porque o obxecto desta liña de subvención é o
igualdade
fomento de actividades de promoción das
mulleres, de cara a reducir as brechas de xénero
existentes.
Trátase dunha medida de acción positiva,
conforme co establecido no artigo 11 da Lei
Orgánica 3/2007.
B) Conforme co artigo 35 desta Lei de Igualdade,
inclúese nas bases a valoración positiva de:
- proxectos que incorporen o enfoque de xénero na
súa implementación (equipo de traballo formado
en xénero, impartición de módulos transversais de
xénero e igualdade, proxectos dirixidos a mulleres
nas que conflúen múltiples discriminacións, etc);
- entidades que formen parte do Consello
Municipal da Muller.
C) Conforme co artigo 14.11 da citada Lei,
inclúese nas bases a obriga de:
- Utilizar unha linguaxe e imaxe non sexista en
todo o soporte material e audiovisual que se empregue para o desenvolvemento do proxecto, a organización, difusión e execución das súas actividades.
- Utilizar imaxes non estereotipadas, que visibilicen a achega das mulleres nas facetas públicas da
sociedade e non só no eido privado ou familiar.

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Aplicación:

Concorrencia “Promoción

da
igualdade e do
deporte feminino”
2311 4890000

Importe
estimativo:
91.000,00€
91.000,00€
91.000,00€

Ano:
2021
2022
2023
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

1.3. Persoas enfermas e persoas con dependencias.
1.7. Atención ás familias e unidades de convivencia.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Atención a persoas e familias con necesidades especiais.
- Mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por
determinadas
doenzas
graves
(demencia
neurodexenerativa,
cancro, autismo,
enfermidades
mentais...).
- Apoiar ás familias desas persoas a través de programas
específicos de intervención psicolóxica e respiro familiar,
adquisición de habilidades para o manexo das doenzas,
etc.
- Fomentar a supresión de barreiras na comunicación
(servizo de intérprete de lingua de signos).
- Contribuír ó benestar das persoas maiores,
especialmente daquelas que estean ou se sintan soas.
- Posibilitar a inclusión activa desde un enfoque integrado
das familias xitanas socialmente desfavorecidas.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Persoas e familias afectadas por determinadas doenzas e
persoas maiores que viven soas.
Familias xitanas en situación de pobreza grave.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Minimizar os efectos sociosanitarios negativos derivados
dalgunhas doenzas ou situacións persoais e, en xeral,
mellorar a súa calidade de vida e a das persoas maiores
en situación de soidade.
Posibilitar a inclusión activa desde un enfoque integrado
das familias xitanas socialmente desfavorecidas.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

107.000 €
107.000 €
107.000 €

Bases Plan de acción:
- Decisión superior para a súa inclusión nos orzamentos.
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo
Pleno da Corporación, consignando as aplicacións
orzamentarias nominativas coas súas respectivas contias
para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de
axudas seguindo a Guía de tramitación da Xestión
Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación
detallada dos termos da concesión das subvencións
directas previstas nominativamente nos orzamentos xerais
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Expediente nº: 71/142
do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos (particulares):
- Fomentar a supresión de barreiras na comunicación a
través da prestación do servizo de intérprete de lingua de
signos española (Convenio Asociación persoas sordas)
- Mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas
de cancro e as súas familias, a través de programas
específicos de intervención psicolóxica individual, grupal e
social, actividades de ocio e tempo de lecer, programas de
voluntariado testemuñal, de inserción laboral, etc.
(Convenio AECC).
- Acadar a normalización social en saúde mental, o axuste
persoal, laboral e familiar das persoas que padecen estas
doenzas (Convenio DOA).
- Ofertar un programa de respiro familiar a través de
sesións de estimulación cognitiva e funcional para persoas
con demencia neurodexenerativa (Convenio AFAGA).
- Ofertar un programa de respiro familiar para familiares ou
coidadores habituais de persoas con discapacidade
mediante estanzas de curta duración destas persoas
discapacitadas no edificio CAMI da “Fundación Menela”
(Convenio Fundación Menela).
- Atender ás persoas con discapacidade intelectual e ás
súas familias mediante obradoiros de estimulación e lecer
e xornadas de convivencia (Convenio Asociación S.
Francisco).
- Contribuir ó benestar das persoas maiores en Vigo,
preferentemente daquelas que estean en situación de
aillamento e/ou teñan dificultades físicas ou psíquicas,
ofrecéndolles apoio afectivo a través da acción de
voluntarios/as cualificados/as (Convenio Fundación
Amigos dos Maiores).

-Poñer en marcha un servizo de atención básica as
persoas e familias xitanas en situación de pobreza grave e
socialmente desfavorecidas, co fin de posibilitar a súa
inclusión social activa desde un enfoque integrado, tendo
en
conta
as
necesidades
que
presentan
e
acompañandoas no acceso os recursos e servizos
(Fundación Secretariado Xitano).

7º.- Réxime de seguimento e control:
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Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:si
Memoria económica.:si
Crédito concedido:si
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: si
Número de concesións:si
Número de denegacións: si
Crédito concedido: si
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Contía media:
% de financiamento do Concello: si
Nº de beneficiados pola acción: si
% de beneficiados en relación co obxectivo:si
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: persoas e familias con necesidades
especiais e persoas maiores en situación de soidade.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Nominativas

Aplicación:

Importe:

Convenio
asociación
axuda
enfermos
psíquicos

2310.4800004 10.000 €

2021-2023

Convenio
2310.4800005 8.000 €
Asociación San
Francisco

2021-2023

Convenio
2310.4800010 7.000 €
Asociación
contra o cancro

2021-2023

Convenio
programa
sordos

2310.4890002 20.000 €

2021-2023

Convenio
Fundación
Menela

2310.4890009 8.000 €

2021-2023

Convenio
Afaga

2310.4890010 18.000 €

2021-2023

Convenio
Asociación
2310.4800007 20.000 €
Maiores
de
Vigo
Convenio
Fundación
Secretariado
Xitano

Copia do documento - Concello de Vigo

Ano:

2310.4800017 16.000 €

2021-2023

2021-2023
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CONCELLO DE VIGO
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Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

Liña 1.6. Axudas de emerxencia

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Axudas sociais de comedores e albergue. Reforzar os
recursos de atención inmediata relacionados coa
alimentación básica e o aloxamento das persoas e familias
mediante programas de alimentos, comedores sociais e
albergue.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Entidades sociais que, con carácter complementario ós
ofrecidos polo Concello, facilitan estes recursos básicos a
persoas en situación de exclusión ou vulnerabilidade
social.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

- Facilitar o acceso á alimentación básica ás persoas e
familias sen recursos suficientes, complementando as
axudas económicas municipais dispoñibles para estes fins.
- Proporcionar aloxamento temporal complementario do
que ofrece o albergue municipal..

4º.- Ámbito temporal:

Anual e Bianual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

331.010 €
331.010 €
331.010 €

Bases Plan de acción:
- Decisión superior para a súa inclusión nos orzamentos.
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo
Pleno da Corporación, consignando as aplicacións
orzamentarias nominativas coas súas respectivas contias
para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de
axudas seguindo a Guía de tramitación da Xestión
Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación
detallada dos termos da concesión das subvencións
directas previstas nominativamente nos orzamentos xerais
do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: facilitar o acceso á alimentación básica e ó
recurso albergue para as persoas que os precisen.
Suxeitos obxectivo: persoas e familias en estado de
necesidade e sen recursos suficientes para cubrir as súas
necesidades alimenticias básicas ou de aloxamento
temporal.

7º.- Réxime de seguimento e control:
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-

Memoria explicativa
acadados:si
Memoria económica.:si
Crédito concedido:si

das

accións

e

Data impresión: 08/06/2021 22:15

obxectivos

Páxina 1 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2FE7D7-5F53C1-C5C1C8-BP7KVS-NEMTCR-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Xefe Área Benestar Social (Jesús Núñez-torrón López) 21/04/2021 08:15:29 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:41 -

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: Non. Non hai convocatoria
Número de concesións: Non.Non hai convocatoria
Número de denegacións: Non.Non hai convocatoria
Crédito concedido: Non.Non hai convocatoria
Contía media: Non.Non hai convocatoria
% de financiamento do Concello: si
Nº de beneficiados pola acción: si
% de beneficiados en relación co obxectivo:
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos: Si
% de beneficiados en relación co obxectivo:
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: persoas e familias sen recursos
suficientes para cubrir as súas necesidades alimenticias
básicas ou de aloxamento temporal.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s: Nominativas

Número
2310.4890003

Aplicación:
Convenio
AFAN

Importe:
55.000 €

Ano:
2021-2023

2310.4890004

Convenio
Fundación
Santa Cruz

57.060 €

2021-2023

2310.4890005

Comedor da 54.750 €
Esperanza

2021-2023

2310.4890012
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Convenio
Vida Digna

45.000 €

2021-2023

2310.4890013

Convenio
Banco
de 83.000 €
Alimentos

2021-2023

2310.4800013

Convenio
Sal
de
Tierra

La
la 10.000 €

2021-2023

2310.4890014

Convenio
misioneras
del silencio

26.200€

2021-2023
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Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

1.4. Axuda humanitaria.
1.5. Cooperación.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Axudas
á
cooperación
internacional
para
o
desenvolvemento e por razóns humanitarias.
- Mellorar a calidade de vida da poboación de países
desfavorecidos coa finalidade de erradicar a pobreza e as
desigualdades de toda clase.
- Atender ás necesidades vitais básicas das poboacións en
zonas de conflicto.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Poboacións en situación de pobreza, vulnerabilidade e/ou
en zonas de conflicto e, en especial, á poboación infantil.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Contribuír á mellora da seguridade, a saúde e o benestar
destas poboacións.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Copia do documento - Concello de Vigo

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

100.000 €
100.000 €
100.000 €

Bases Plan de acción:
- Decisión superior para a súa inclusión nos orzamentos.
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo
Pleno da Corporación, coas aplicacións orzamentarias e
contías correspondentes a esta liña de axudas
(subvencións nominativas / directas).
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de
axudas seguindo a Guía de tramitación da Xestión
Municipal de Expedientes.
Obxecto: os convenios e os acordos de concesión destas
axudas teñen o carácter de bases reguladoras das
mesmas. Nos casos de subvencións directas (non
nominativas), unha vez recibidas as instruccións da
Concelleira de Política social sobre a entidade e o
proxecto a subvencionar, tramítase o expediente seguindo
o modelo das subvencións nominativas na Guía de
tramitación. A súa regulación detallada establécese nas
cláusulas do acordo que adopta a Xunta de Goberno
Local.
Obxectivos:
A atención xeral das necesidades básicas da poboación
de países desfavorecidos e/ou en zonas de conflicto (Siria,
Iraq...), con especial consideración da poboación infantil
(inclúe: proxecto de acollemento familiar temporal
“Vacacións en Paz“, consistente no traslado a Vigo de
nenos e nenas saharauis procedentes dos campamentos
de refuxiados en Tindouf (Alxeria) para pasar dous meses
de verán acollidos por familias viguesas). Para o caso que
por motivo da pandemia non se podan realizar os
desplazamentos dos rapaces, o convenio permitirá o
reparto de alimentos e productos de primeira necesidade
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7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:si
Memoria económica.:si
Crédito concedido:si
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: si
Número de concesións: si
Número de denegacións: si
Crédito concedido: si
Contía media:
% de financiamento do Concello: si
Nº de beneficiados pola acción: si
% de beneficiados en relación co obxectivo:si
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio (Convenio anual
coa Asociación Solidariedade Galega co
Pobo Saharaui).
Nominativa, con convenio con ACNUR.
Nominativa, con convenio con UNICEF.
Nominativa, con convenio con PROGRAMA
MUNDIAL BANCO DE ALIMENTOS.

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: poboacións que residen en zonas de
conflicto ou desprazadas por este motivo. Poboacións en
zonas de pobreza.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Directa
Nominativa

Aplicación:

Importe:

Ano:

Convenio
Saharauis

2310.4890011 70.000 €

2021-2023

Axuda
ACNUR

a 2310.4800001 10.000 €

2021-2023

Axuda
UNICEF

a 2310.4800012 10.000 €

2021-2023

Axuda
2310.4800015 10.000€
PROGRAMA
MUNDIAL
BANCO
DE
ALIMENTOS

2021-2023
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

1.3. Persoas enfermas e persoas con dependencias. 4.4.
Hábitos saudables.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Atención social ás persoas drogodependentes e con outras
adiccións.
- Apoiar os procesos de deshabituación.
- Posibilitar a efectiva inclusión social destar persoas.
- Ofrecer apoio residencial temporal.
-Ofrecer información, minimizar os danos asociados ó
consumo de drogas, diminuir a marxinalidade do colectivo e
prevención do VIH/SIDA e doutras enfermedades
transmisibles.
Promover unha conciencia social sobre a importancia dos
problemas, os danos e os custos persoais e sociais
relacionados coas drogas, sobre a posibilidade real de
evitalos e a importancia de que a sociedade no seu
conxunto sexa parte activa na súa solución.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Drogodependentes.
Prevención universal, selectiva e indicada nos ámbitos
familiar, educativo e extraescolar.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Rehabilitación, inclusión social e reducción do dano das
persoas drogodependentes.
Aumentar as capacidades e habilidades persoais de
resistencia á oferta de drogas e ós determinantes dos
comportamentos
problemáticos
relacionados
coas
mesmas.
Promover unha conciencia social sobre a importancia dos
problemas, os danos e os custos persoais e sociais
relacionados coas drogas, sobre a posibilidade real de
evitalos e a importancia de que a sociedade no seu
conxunto sexa parte activa na súa solución.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

174.725 €
174.725 €
174.725 €

Bases Plan de acción:
- Decisión superior para a súa inclusión nos orzamentos.
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo
Pleno da Corporación, consignando as aplicacións
orzamentarias nominativas coas súas respectivas contías
para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de
axudas seguindo a Guía de tramitación da Xestión
Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
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Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación
detallada dos termos da concesión das subvencións
directas previstas nominativamente nos orzamentos xerais
do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: acadar a rehabilitación, inclusión social e
reducción do dano das persoas drogodependentes.
Promover unha conciencia social sobre a importancia dos
problemas, os danos e os custos persoais e sociais
relacionados coas drogas, sobre a posibilidade real de
evitalos e a importancia de que a sociedade no seu
conxunto sexa parte activa na súa solución
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:si
Memoria económica.:si
Crédito concedido:si
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: si
Número de concesións: si.
Número de denegacións: si
Para as actividades do PLDA:
Número de actividades : Si
Número de persoas participantes: Si
Crédito concedido: si
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción: si.
% de beneficiados en relación co obxectivo:
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos: Os
obxectivos non son avaliables obxectivamente.
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: persoas drogodependentes, familias,
colectivo educativo e do ámbito das actividades
extraescolares.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Nominativa

Aplicación:

Non
que

Importe:

Ano:

Convenio
con 3112.4890000 45.000 €
Erguete
aloxamento
altenativo

2021-2023

Convenio
educación

2021-2023

3112.4890001 50.000 €
na

Data impresión: 08/06/2021 22:16

Páxina 2 de 3

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 26E7D7-5H5FC8-C1CE8B-P5R4CK-PGJYK2-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

CONCELLO DE VIGO

Documento asinado

ASINADO POR: Xefe Área Benestar Social (Jesús Núñez-torrón López) 21/04/2021 08:15:33 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:41 -

Expediente nº: 71/142
rúa con médicos
del mundo.
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Convenio
coa 2310.4800003 10.000 €
Asociación
Alborada

2021-2023

Convenio
entidades
PLDA

2021-2023

2310.4800018 70.000 €
do
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Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

1.5. Cooperación.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Subvencións a entidades e asociacións de carácter social
sen ánimo de lucro para a realización de proxectos de
cooperación en paises incluidos na estratexia de
cooperación da Comunidade Autónoma.
Fomentar o desenvolvemento de actuacións solidarias
polas entidades de iniciativa social.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Entidades sociais e asociacións sen ánimo de lucro de
carácter social que desenvolvan proxectos de cooperación
internacional.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Favorecer a execución de proxectos, programas e
actividades de carácter social por parte das entidades
sociais en paises incluidos no Plan estratéxico de
cooperación da comunidade autónoma..

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

50.000 €
50.000 €
50.000 €

Bases Plan de acción: aprobación pola XGL das Bases
reguladoras e da convocatoria .
Obxecto: regulación detallada do réxime de concesión
destas axudas.
Obxectivos: fomentar a actividade das asociacións de
carácter social e entidades no ámbito da cooperación
internacional.
Suxeitos obxectivo: asociacións sen ánimo de lucro e
entidades de carácter social.
Criterios de valoración: sí (múltiples: experiencia, contido
do proxecto, achega financeira propia, etc.).
Criterios de exclusión: sí.
Puntuación mínima para ser valorada: sen definir
Contía máxima subvencionada: sen definir.
Prazo para aprobar a convocatoria: primeiro semestre de
cada ano.

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados.si
Memoria económica.si
Crédito concedido: si.
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: sí.
Número de concesións: sí.
Número de denegacións: sí.
Crédito concedido: sí.
Contía media:
% de financiamento do Concello: sí.
Nº de beneficiados pola acción: sí.
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia

Copia do documento - Concello de Vigo
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9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: asociacións e entidades de carácter
social que cumpran cos requisitos establecidos nas bases.
Persoas que participen nos proxectos seleccionados.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concorrencia

Aplicación:

Non
que

Importe:

Subvencións a 2310.4800009 50.000 €
asociacións,
entidades
de
caracter social.

Copia do documento - Concello de Vigo
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2021-2023
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Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

POLÍTICA SOCIAL

Liña de Subvención ou acción:

4.2. Actividades de carácter social.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Subvencións a entidades e asociacións de carácter social
sen ánimo de lucro para a realización de actividades na
área dos servizos sociais en Vigo.
Fomentar o desenvolvemento de actuacións solidarias
polas entidades de iniciativa social.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Entidades sociais e asociacións sen ánimo de lucro de
carácter social.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Favorecer a execución de proxectos, programas e
actividades de carácter social por parte das entidades
sociais en Vigo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

70.000 €
70.000 €
70.000 €

Bases Plan de acción: aprobación pola XGL das Bases
reguladoras e da convocatoria anual.
Obxecto: regulación detallada do réxime de concesión
destas axudas.
Obxectivos: fomentar a actividade das asociacións de
carácter social e entidades no ámbito dos servizos sociais
municipais.
Suxeitos obxectivo: asociacións sen ánimo de lucro e
entidades de carácter social.
Criterios de valoración: sí (múltiples: experiencia, contido
do proxecto, achega financeira propia, etc.).
Criterios de exclusión: sí.
Puntuación mínima para ser valorada: sí.
Contía máxima subvencionada: Non.
Prazo para aprobar a convocatoria: primeiro semestre de
cada ano.

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados.si
Memoria económica.si
Crédito concedido: si.
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: sí.
Número de concesións: sí.
Número de denegacións: sí.
Crédito concedido: sí.
Contía media:
% de financiamento do Concello: sí.
Nº de beneficiados pola acción: sí.
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: asociacións e entidades de carácter
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social que cumpran cos requisitos establecidos nas bases.
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concorrencia

Aplicación:

Importe:

Subvencións a 2310.4890000 70.000 €
asociacións,
entidades
de
caracter social.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

PARQUES E XARDÍNS, COMERCIO, DISTRITOS E FESTAS
ESPECIAS
1. Subvencións asociacións de comerciantes locais.
2. Subvención Festa da Reconquista:
Liña 1: Fomento da cultura, promoción de festas populares, turismo,
promoción da cidade e a actividade comercial.
A Festa da Reconquista da Vila de Vigo foi declarada de interese
turístico de Galicia polo Consello da Xunta de Galicia en resolución do
26 de marzo de 2012, e Festa de Interese Turístico Nacional por
resolución de 11 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de
Turismo.
Na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma
concorren singulares circunstancias de interese público, xa que se
trata dunha festa de grande arraigo na cidade, que contribúe ao
coñecemento da historia da cidade conmemorativa do levantamento
popular contar as tropas francesas en 1809.

ASINADO POR: Xefe Servizo De Comercio (José Ángel Hermida Fernández) 12/02/2021 14:32:46 -

Liña 2: Fomento dos intereses económicos da localidade que
contribúan á activación da economía local.
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Liña de subvención ou acción:

A Festa da Reconquista contribúe a estimular á economía local,
fomentando a participación cidadá e dinamizando o consumo. Grazas
a súa difusión e á importante repercusión acadada nos últimos anos,
incrementouse o número de visitantes na cidade durante as datas de
celebracións o que supón un pulo importante para o sector da
hostalaría e o comercio.

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
- Dinamización do pequeno e mediano comercio nas distintas zonas
comerciais e mercados municipais da cidade.
2. Subvención Festa da Reconquista:

•

1º.- Obxectivos estratéxicos:

•
•
•
•

Fomento da actividades sociais relacionadas coa cultura e o
comercio.
Actividades de defensa dos intereses comerciais, industriais,
profesionais e de carácter económico.
Actividades de interese público realizadas a través de
asociacións e con alta participación de persoas.
Fomento da protección do patrimonio histórico, cultural,
artístico...da cidade.
Eventos de interese municipal e de promoción da cidade

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

- Pequeno e mediano comercio local e mercados
2. Subvención Festa da Reconquista:
- Cidadanía en xeral

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
-Conseguir unha maior afluencia da cidadanías as zonas obxecto de
actuación.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
2. Subvención Festa da Reconquista:
- Promoción e difusión das festas da cidade e das festas de interese
turístico nacional.
- Fomento dunha actividade de interese público en xeral que realiza a
sociedade civil e promoción da cultural popular.
- Eficacia e control da discrecionalidade administrativa e eficiencia na
asignación e utilización de recursos públicos.
- Cumprimento dos requisitos de publicidade, transparencia,
concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
- Fomento da convivencia e cohesión entre a veciñanza.
- Potenciar distintos sectores implicados na actividade festiva.
- Implicar ás entidades asociativas locais.
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1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
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- Fomento do desenvolvemento lúdico como recurso turístico con
actividades de especial importancia e singularidade na salvagarda do
elementos culturais e identificativos da promoción da cidade e
repercusión en medios polo seu impacto no municipio.

- Anual

4º.- Ámbito temporal:

2. Subvención Festa da Reconquista:
- Anual
1.
Subvencións
asociacións
comerciantes locais:

5º.- Custes previsibles
financiamento:

e

fontes

de Plurianual. 50.000 €
2. Subvención Festa da Reconquista:
Plurianual. 75.000 €

de Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

50.000 €
50.000 €
50.000 €

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

75.000 €
75.000 €
75.000 €

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases
Reguladoras:
Obxecto: Plan de axudas á promoción do comercio.
Obxectivos:
1.
2.

Programas e/ou accións de promoción e consolidación de
iniciativas empresariais.
Accións que favorezan a atracción de público e
posicionamento do sector.

Suxeitos obxectivo:
Asociacións de comerciantes e entidades que cumpran:
1.
2.

Copia do documento - Concello de Vigo

Dispor dun proxecto que contribúa a xeración de actividade
económica tanto desde o punto de vista cualitativo como
cuantitativo.
Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e da Seguridade
Social.
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Criterios de valoración:
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada: 50% do presuposto do s concepto
subvencionables.
Prazo para aprobar a convocatoria:
2. Subvención Festa da Reconquista:
- Mediante tramitación de convenio de colaboración.
1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos:
Indicadores, como mínimo os seguintes:

ASINADO POR: Xefe Servizo De Comercio (José Ángel Hermida Fernández) 12/02/2021 14:32:46 -

Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello: 50% máximo de financiamento.
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Comparativa de ingresos antes e despois da actuación:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:
2. Subvención Festa da Reconquista:
•
•
•

Seguimento do cumprimento das condicións e obrigas
establecidas no convenio.
Control da execución, comprobación da consecución dos fins
establecidos.
Adecuada xustificación conforme á memoria explicativa das
accións e obxectivos alcanzados e memoria económica de
custes e ingresos.

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva
2. Subvención Festa da Reconquista:
Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

S/N.
S/N
S/N
SI

SI
S/N
S/N
SI

Colectivos afectados:
1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
- Asociacións de comerciantes locais.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
2. Subvención Festa da Reconquista:
- Asociación veciñal e cultural do Casco Vello
1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
Si: X
Linguaxe non discriminatorio: X
Exclusión de proxectos que segreguen:X
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:X
Outros:
10º.- Prevese nas Bases
Consecución da igualdade

a

efectiva

2. Subvención Festa da Reconquista:

1. Subvencións asociacións de comerciantes locais:
Aplicación:
4310
4700000

ASINADO POR: Xefe Servizo De Comercio (José Ángel Hermida Fernández) 12/02/2021 14:32:46 -

Concorrencia
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Si: X
Linguaxe non discriminatorio: X
Exclusión de proxectos que segreguen:X
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:X
Outros:

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Importe:

Ano:
2021-2023

150.000 €

2. Subvención Festa da Reconquista:
Nominativa, con convenio

Aplicación:
3380
4800001

Importe:

Ano:
2021-2023

225.000 €

Vigo, na data da sinatura dixital consignada á marxe
O xefe do Servizo de Comercio
Jose A. Hermida Fernández
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Documento asinado

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

CULTURA

Liña de Subvención ou acción:

CULTURA (4.1.)
Convocatoria en réximen de concorrencia competitiva de subvencións para
financiamento de actividades socioculturais realizadas por empresas e/ou
empresarios/as no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”

1º.- Obxectivos estratéxicos:

a) Fomentar unha oferta cultural de calidade, garantizando o exercicio de acceso universal á mesma
b) Promover o desenvolvemento do sector cultural e creativo
c) Axudar ao fomento de actividades culturais en espazos de interese público
d) Fomentar a creación e/ou potenciación de novos públicos

2º.- Sectores ou colectivos ao que Programacións culturais no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”
vai dirixido:
3º.- Obxectivos e efectos que a)
se a) Potenciar a promoción de espazos culturais de interese público, especialmente que oferten
programacións de artes escénicas e/ou de música
pretenden:
b) Consolidar as actividades de interese cultural que teñan colleitado especial relevancia na vida da
cidade
c) Fomentar a participación do cidadán nas actividades culturais e no tecido asociativo de carácter
cultural
d) Posibilitar a realización de programacións co maior grado de calidade posible e cos medios
axeitados

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de Financiamento municipal
financiamento:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

500.000 €
500.000 €
500.000 €

6º.- Plan de acción, Liñas básicas Plan de acción:
. Aprobación do proxecto de Orzamentos de cada exercicio económico polo Pleno da Corporación
das Bases Reguladoras:

Municipal no que se consigne a aplicación orzamentaria necesaria para a convocatoria.
. Aprobación de bases reguladoras, convocatoria e extracto na Xunta de Goberno Local
. Publicación no Portal de Transparencia e envío á BDNS.
. Publicación no BOPPO
. Apertura de prazo de presentación de solicitudes
. Análise das solicitudes polo comité de avaliación
. Proposta de resolución da convocatoria e de concesión de subvencións
. Aprobación da proposta en Xunta de Goberno Local
. Publicación no Portal de Transparencia e envío á BDNS.
. Xustificación das subvencións concedidas e compRobación do cumprimento de obrigas
. Pagamento da subvención
Obxecto:
Aprobación do procedemento aplicable para o outorgamento de axudas a programación socioculturais
no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”
Suxeitos obxectivo: empresas e/ou empresarios/as
Criterios de valoración:
. Calidade técnica e interese sociocultural da actividade proposta
. Viabilidade económica e financieira
. Traxectoria da entidade solicitada
. Volumen de gastos da actividade proposta
Criterios de exclusión: non cumprimento das bases reguladoras
Puntuación mínima para ser valorada: 40 puntos sobre máximo de 100
Contía máxima subvencionada: 90% do importe de gastos da actividade
Prazo para aprobar convocatoria e resolución: seis meses

7º.- Réxime de seguimento e Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados.
Memoria económica.
control:
Crédito concedido
Indicadores:
Número de solicitudes
Número de concesións
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Número de denegacións
Crédito concedido
Contía media
% de financiamento do Concello
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: empresas e/ou empresarios/as que programen no AuditorioPazo de Congresos “Mar de Vigo”

10º.- Prevese nas Bases a Si:
Non
efectiva
Consecución
da Linguaxe non discriminatorio: SI
igualdade
Exclusión de proxectos que segreguen: SI
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a igualdade: SI
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concorrencia

Copia do documento - Concello de Vigo

Aplicación:
3331.470.00.02

Importe total:
500.000 €

Ano:
2021-2023

Data impresión: 08/06/2021 22:16

Páxina 2 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2EE3D8-545FCE-CDED43-VPBY15-WCENHE-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Xefe Servizo De Xestión E Promoción Cultural (Jesús López Moure) 20/04/2021 18:56:54 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:42 -
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

CULTURA

Liña de Subvención ou acción:

CULTURA (4.1.) Subvencións para actividades socioculturais

1º.- Obxectivos estratéxicos:

a) Fomentar unha oferta cultural de calidade, garantizando o exercicio de acceso universal
á mesma, mediante a promoción e difusión cultural e artística
b) Satisfacer as demandas culturais da cidadanía e a potenciación e conservación da artes
escénicas e da música nas súas distintas vertentes
c) Facilitar o desenvolvemento de actividades, accións e intervencións que contribúan á
implantación e difusión da cultura, en especial as relacionadas coas artes escénicas e/ou da
música en xeral
d) Fomentar a participación activa das entidades sen ánimo de lucro na promoción da
acción cultural da cidade, posibilitando o desenvolvemento de diferentes programacións
culturais e artísticas
e) Favorecer a creación e potenciación de novos públicos no ámbito das artes escénicas
e/ou da música, das artes plásticas e audiovisuais
f) Apoiar eventos culturais relevantes que se desenvolven no termo municipal e con arraigo
dentro da cidadanía
g) Realizar actividades relacionadas co cumprimento do Comodato Colmeiro asinado en
2017, co obxecto de potenciar a figura do artista Manuel Colmeiro

2º.- Sectores ou colectivos ao que Entidades sen ánimo de lucro, empresas, comunidades de bens
vai dirixido:
3º.- Obxectivos e efectos que sea) a) Apoiar ás entidades culturais da cidade que oferten programacións de artes escénicas e/ou de música
b) Consolidar as actividades de interese cultural que teñan colleitado especial relevancia na vida da
pretenden:

cidade
c) Fomentar a participación do cidadán nas actividades culturais e no tecido asociativo de carácter
cultural
d) Promover a organización de programas de artes escénicas e/ou de música
e) Acadar unha maior participación e implicación da poboación na actividade cultural co obxecto de
transmitir ás vindeiras xeracións os usos, costumes e tradicións
f) Posibilitar a realización de programacións co maior grado de calidade posible e cos medios
axeitados
g) Colaborar con entidades sen ánimo de lucro que participen na organización e desenvolvemento de
programacións culturais e artísticas, co obxecto de fomentar a iniciativa non profesional dentro deste
ámbito
h) Fomentar a celebración de concursos e premios relacionados co ámbitos das artes escénicas e/ou
da música nos seus distintos ámbitos
i) Fomentar e potenciar o desenvolvemento de festivais de artes escénicas e/ou de música que se
consoliden como eventos de relevancia na propia cidade e fóra da mesma
l) Contribuír a que a poboación coñeza o traballo das agrupacións musicais e corais da cidade,
mediante a súa participación en actividades e eventos que se celebran en todo o termo municipal
m) Potenciar a labor investigadora no ámbito cultural, histórico e artístico da cidade
n) Apoiar a espazos de titularidade privada que oferten unha programación estable de artes escénicas
e/ou musicais de calidade ao longo do ano
o) Realizar actividades relacionadas co cumprimento do Comodato Colmeiro asinado en 2017, co
obxecto de potenciar a figura do artista Manuel Colmeiro.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de Financiamento municipal
financiamento:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

804.700 €
781.700 €
781.700 €

6º.- Plan de acción, Liñas básicas Plan de acción:
. Aprobación do proxecto de Orzamentos de cada exercicio económico polo Pleno da Corporación
das Bases Reguladoras:
Municipal no que se consignen as partidas nominativas a favor das entidades indicadas.
. Presentación da documentación necesaria por parte da entidade beneficiaria.
. Aprobación do proxecto de convenio pola Xunta de Goberno Local.
. Firma do convenio polas partes
. Publicación do convenio no Portal de Transparencia e envío á BDNS.
. Xustificación do convenio
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
. Pago/s do convenio.
Obxecto:
Aprobación do procedemento aplicable para o outorgamento de axudas a actividades socioculturais
Suxeitos obxectivo: entidades sen ánimo de lucro, empresas e comunidades de bens
Prazo para aprobar convocatoria e resolución: dez meses

7º.- Réxime de seguimento
control:

e Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados
Memoria económica
Crédito concedido
Indicadores:
Crédito concedido:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa

9º.- Beneficiarios:

Sinsaludio SL, B-36898369
Ártika CB, E-27806942
Teatro Ensalle SLL, B-36920247
Asociación Cultural Vértixe Sonora, G-27751296
Instituto Estudios Vigueses, G27767524
Cine Club Lumiere, G-36.758.696
Fundación Coral Casablanca, G-27753771
Orquesta Clásica de Vigo, G-36688422
Asociación Amigos da Ópera de Vigo, G-36622116
Asociación Galega Audiovisual Inclusiva-AGAIN, G-27854306
Fundación Carlos Casares, G-36907244
Asociación de Corais Polifónicas de Vigo-ACOPOVI, G-36980928
Asociación Amigos do Pintor Colmeiro, G-27859834
Federación de bandas populares de música de Vigo, G-36855906
Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, G-36791291
Conservatorio Superior de Música de Vigo, Q-8650014-G
Asociación Galega de instumentos de corda-AGIC, G-27761196
Asociación Premios da Crítica, G-27847839
Asociación de Música Clásica, G-27813286
Federación de Libreiros de Galicia, V-15038458
Asociación Cultural Reencanto Producións, G-27780766
Agrupación Fotográfica Galega, G-36733616
Fundación Sondeseu, G-36968741
Sociedade Filarmónica de Vigo, G-36652881
Asociación KV-2211-Orquesta Infantil e xuvenil de Vigo, G-27860667
Orquestra VIGO 430, G-27743475
Asociación Cultural Abella Producións, G-27877703
Fundación Marco, G-36909885

S

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Si:
Consecución da igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen: SI
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a igualdade: SI
Outros:

Non

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Importe:
7.000,00 €

Ano:
2021-2023

3340.470.00.03
“Convenio Sala Ártika”

4.000,00 €
6.000 €

2021
2022-2023

3340.470.00.04
“Convenio Teatro Ensalle”

5.000,00 €

2021-2023

3340.480.00.00
7.000,00 €
“Convenio festival Vértixe
Sonora”

2021-2023

Nominativas

Copia do documento - Concello de Vigo

Aplicación:
3340.470.00.02
“Convenio
festival Sinsal”

Sinsalaudio
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3340.480.00.01
37.000,00€
“Convenio Instituto estudios
vigueses”

2021-2023

3340.480.00.02
“Convenio cine Lumiere”

10.000,00 €

2021-2023

3340.480.00.03
27.500,00€
“Convenio Coral Casablanca”

2021-2023

3340.480.00.04
21.000,00€
“Convenio Orquesta Clásica
Vigo”

2021-2023

3340.480.00.05
“Convenio Amigos de
Ópera”

50.000,00€
la 55.000 €

2021
2022-2023

5.000 €

2021-2023

6.000,00 €

2021-2023

195.000,00€

2021-2023

10.000 €

2021-2023

3340.480.00.06
Convenio
Festival
Inclusivo
3340.480.00.07
“Subvención
Carlos Casares”

Fundación

3340.480.00.08
“Convenio
ACOPOVI”

cultural

3340.480.00.09
“Colección
Comodato 2017”

Copia do documento - Concello de Vigo

Cine

Colmeiro.

3340.480.00.10
173.200,00€
“Convenio bandas de música”

2021-2023

3340.480.00.11
10.000,00 €
“Convenio
Agrupación 9.000 €
centros culturais”

2021
2022-2023

3340.480.00.12
“Subvención CMUS”

4.000,00€

2021-2023

3340.480.00.13
9.000,00€
“Subvención concurso violín”

2021-2023

3340.480.00.14
“Convenio
Premios
crítica”

9.000,00€
da 8.000 €

2021
2022-2023

3340.480.00.15
9.000,00 €
“Subvención concurso piano”

2021-2023

3340.480.00.16
5.000,00€
“Subvención Feiras do Libro”

2021-2023

3340.480.00.17
“Subvención
Primavera de Cine”

5.000,00€

2021-2023

8.000,00 €

2021-2023

8.000,00€

2021-2023

festival

3340.480.00.18
“Subvención
Fotográfico

Maratón

3340.480.00.19
“Convenio
Sondeseu”

Fundación
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3340.480.00.20
“Convenio
Filarmónica”

15.000,00 €

3340.480.00.21
“Orquesta Clásica
KV2211”
3340.480.00.22
“Subvención Freaky
Festival”

10.000 €
Infantil 8.000 €

2021
2022-2023

0,00 €
Film 4.000 €

2021
2022-2023

3340.489.00.08
“Convenio Orquestra 430”

125.000 €

3330.480.00.00
30.000 €
“Convenio Marco-Concello. 0,00 €
Xestión colecc. Comodato
Colmeiro”

Copia do documento - Concello de Vigo

2021-2023

Sociedade

2021-2023
2021
2022-2023
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Expediente nº: 71/142

Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Promoción do deporte base

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar ao desenvolvemento e sostemento do deporte
base como forma de vida saudable.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades deportivas sen ánimo de lucro con sede
social na cidade de Vigo que participen en competicións
de ámbito federado.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

A formación do capital humano no ámbito do deporte.
O apoio ó tecido asociativo deportivo da nosa cidade
como reflexo do compromiso de centos de persoas coa
mellora das condicións de vida e a defensa dos intereses
xerais da poboación vinculados cos valores deportivos.
A mellora dos recursos para a dinamización de proxectos
deportivos na cidade de Vigo.
A colaboración cos axentes deportivos no financiamento e
ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica da actividade
deportiva.
A colaboración co desenvolvemento de proxectos
deportivos que garantan ós e ás xóvenes deportistas da
cidade unha continuidade e futuro no seu entorno.
O apoio que permita que os deportistas e as deportistas
vigueses máis xóvenes teñan pautas de referencia
positivas para a consecución de logros deportivos.
A optimización dos recursos que se destinan ó deporte de
cara a consolidar a imaxe deportiva de Vigo.
O fomento da actividade deportiva como vehículo e
ferramenta vinculada doa vida sa.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

925.000,00
925.000,00
925.000,00

Bases Obxecto: Contribuír a financiar os gastos ocasionados
polo funcionamento das entidades deportivas da cidade e
a súa actividade deportiva federada durante a tempada
deportiva.
Obxectivos:
Cooperar
ao
sostemento
destas
organizacións
Suxeitos obxectivo: Clubs deportivos federados sen
ánimo de lucro.
Criterios de valoración: baremos
Criterios
de
exclusión:
Quedarán
excluídas
expresamente:
 As federacións deportivas.
 Os clubs pertencentes ou integrados en
institucións oficiais.
 Entidades que non participen en competicións
federadas oficiais.
 Os clubs que por calquera causa se retiraran da
competición oficial.
 As entidades consideradas de elite asinantes de

Data impresión: 08/06/2021 22:19
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convenios nominais coa Concellería de deportes,
ou as subvencionadas a través de convenios
nominais de colaboración en relación a un
concepto análogo ó do obxecto da convocatoria,
tramitados a través da Concellería de deportes.
Puntuación mínima para ser valorada: Non se contempla
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
Prazo para aprobar a convocatoria: 20 de xuño
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos, que permita
avaliar o nivel de gastos e ingresos e a súa comparación
coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Volume de licencias en etapas de formación.
•
Volulme de licencias femininas.
•
Desenvolvemento de proxectos orientados á
discapacidade.
•
Volume de gasto en concepto de uso de
instalacións deportivas municipais.
•
Formación e relación contractual das estruturas
técnicas.
•
Desenvolvemento de proxectos deportivos
paralelos e de interese xeral para a cidade.
Número de solicitudes: Según os antecedentes, ao redor
de 175.
Número de concesións: Según os antecedentes, ao redor
de 170
Número de denegacións: Según os antecedentes, ao
redor de 5 anualmente.
Crédito concedido: distribúese o 100% do crédito
orzamentado para a acción.
Contía media:
% de financiamento do Concello: Variable.
Nº de beneficiados pola acción: Según os antecedentes,
sobre 17.000 deportistas.
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Entidades deportivas con sede
social na cidade de Vigo que participen en competicións
federadas oficiais.

Sí

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non.
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Si
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Si
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concesión
Concorrencia

Aplicación:
3410.4890000

Importe:
925.000,00

Data impresión: 08/06/2021 22:19

Período:
2021-2023
2.775.000€
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Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Dinamización de eventos deporte urbano

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar na dinamización e desenvolvemento de
eventos deportivos vinculados con deportes urbanos.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades deportivas con ánimo de lucro.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Potenciar a imaxe de Vigo como cidade do deporte
acolledora de eventos deportivos como ferramenta de
colaboración e apoio a entidades organizadoras e como
medio de promoción turística nun estrato de poboación
moi concreto, como o relacionado cos deportes urbanos.
Crear un entorno de promoción do deporte vinculado ó
espectáculo deportivo como ferramenta de ocio e
espectáculo deportivo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

40.000,00
40.000,00
40.000,00

Bases Obxecto: Coadxuvar no financiamento dos gastos
ocasionados
polo
desenvolvemento
de
eventos
deportivos vinculados co deporte urbano, de interese para
a cidade de Vigo
Obxectivos:
Colaborar
con
entidades
privadas
organizadoras de eventos deportivos na cidade de Vigo.
Colaborar no desenvolvemento de programas e eventos
de promoción deportiva no ámbito de modalidades
consideradas “deporte urbano”.
Contribuír á promoción da cidade de Vigo como cidade de
ocio deportivo.
Colaborar cos axentes dinamizadores privados no
impulso do sistema deportivo vigués.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte.
Conseguir que o colectivo da cidadanía de Vigo, conte
con proxectos deportivos de interese no seu entorno, ben
cun obxectivo de participación ou ben orientado ó
espectáculo deportivo.
Suxeitos obxectivo: Entidades privadas con ánimo de
lucro.
Criterios de valoración: Valoración técnico-política.
Criterios de exclusión: Valoración técnico-política.
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos, que permita
avaliar o nivel de gastos e ingresos e a súa comparación
coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Nivel
e ámbito territorial deportivo da
competición.
•
Duración da competición.
•
Volume e perfil dos/as participantes.
•
Repercusión mediática e social.
•
Orzamento de gastos e % de financiamento

Data impresión: 08/06/2021 22:19
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•

privado
Sede social da entidade organizadora.

Número de solicitudes: Variable
Número de concesións: Variable
Número de denegacións: Variable
Crédito concedido: Variable.
Contía media: Variable
% de financiamento do Concello: Ata o 100%
Nº de beneficiados pola acción: Variable
% de beneficiados en relación co obxectivo: Variable
8º.- Modalidade de concesión:

Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Convocatoria

S
S
S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Entidades privadas con ánimo de
lucro.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non se contempla.
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Si
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concesión

Aplicación:

Importe:

Directa

3410.4700000

40.000,00

Data impresión: 08/06/2021 22:19

Período:
2021-2023
120.000€
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Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Promoción do deporte de alto nivel

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar ao desenvolvemento de proxectos deportivos
orientados a deportistas de alto nivel.
Fortalecer o apoio da participación de deportistas de alto
nivel da Cidade de Vigo en competicións de alto nivel.
Consolidar o apoio ó deporte de elite como medio de
promoción e difusión dos valores vinculados co deporte.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Deportistas de alto nivel da cidade de Vigo que participen
en competicións de alto nivel de nivel nacional e
internacional.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Potenciar a participación de deportistas da cidade de Vigo
en competicións oficiais de alto nivel.
Consolidar proxectos de deporte de alto nivel na cidade
de Vigo.
Proporcionar os recursos económicos que permitan o
desenvolvemento de proxectos deportivos de alto nivel.
Colaborar con proxectos deportivos que consoliden o
sistema deportivo vigués no alto nivel.
Colaborar na consecución dos obxectivos de rendemento
vinculados coa derradeira fase do proceso natural de
evolución dos e das mellores deportistas da cidade.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

50.000,00
50.000,00
50.000,00

Bases Obxecto: Contribuír a financiar os gastos vinculados coa
participación de deportistas da cidade de Vigo en
competicións oficiais de alto nivel.
Obxectivos: Colaborar na dinamización do deporte
individual de alto nivel na cidade de Vigo, consolidando
proxectos deportivos de alto rendemento.
Colaborar no financiamento dos proxectos de
participación de deportistas de alto nivel da cidade nas
competicións do máis alto nivel.
Traballar conxuntamente na difusión e promoción de
programas, campañas, xornadas de formación...,
vinculadas ó ensino e iniciación deportiva, como fase
previa ó alto rendemento.
Colaborar no desenvolvemento de programas deportivos
de alto nivel de interese xeral para a cidade de Vigo.
Suxeitos obxectivo: Deportistas de alto nivel da cidade de
Vigo e clubs federados sen ánimo de lucro que
desenvolven proxectos deportivos de alto nivel destinados
a modalidades individuais.
Criterios de valoración: baremos
Criterios de exclusión:
Non estar empadroado na cidade de Vigo.
Non competir con licencia vinculada a unha entidade
deportiva con sede social na cidade de Vigo.
Non cumprir co requisito de acceso obrigatorio ás
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competicións.
Puntuación mínima para ser valorada: Non se prevé.
Contía máxima subvencionada: 2.500,00€
Prazo para aprobar a convocatoria: 15 de agosto.
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos, que permita
avaliar o nivel de gastos e ingresos e a súa comparación
coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Nivel da categoría na que participa.
•
Categoría do deportista.
•
Ámbito territorial da competición.
•
Duración da competición.
•
Rendemento nas competicións subvencionadas.
% de financiamento do Concello: Ata o 100% do gasto.
Nº de beneficiados pola acción: Indefinido.
% de beneficiados en relación co obxectivo: Ata o 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Colectivos
afectados:
Deportistas
individuais
empadroados na cidade e que compiten vinculados a
clubes con sede social na cidade, e clubs federados con
sede social na cidade de Vigo que desenvolvan
programas de actividade de alto nivel para deportistas
individuais.

Sí

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Non
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concesión

Aplicación:

Importe:

Concorrencia

3410.4800000

50.000,00

Data impresión: 08/06/2021 22:19

Período:
2021-2023
150.000€
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FICHAS P.E.S. SERVIZO DE DEPORTES:
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Promoción do deporte de elite

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Fortalecer o apoio, a difusión e a axuda ás entidades
deportivas da Cidade de Vigo.
Consolidar os grandes proxectos deportivos que xera a
Cidade de Vigo, como medio de promoción e difusión da
cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a
todos os cidadáns e todas as cidadás.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades deportivas federadas sen ánimo de lucro con
sede social na cidade de Vigo que participan en
competicións oficiais das primeiras categorías a nivel
nacional.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Optimizar os recursos destinados ó deporte de
rendemento que permita crear pautas positivas para
xóvenes deportistas da cidade.
Consolidar a promoción da imaxe da cidade de Vigo no
ámbito deportivo a nivel nacional.
Consolidar proxectos deportivos que sirvan de referencia
para os e as xóvenes deportistas da cidade.
Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do
sistema deportivo vigués para que se produza unha
evolución harmónica entre a actividade deportiva de
rendemento e os sistemas de iniciación do deporte.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas
viguesas, conten con proxectos deportivos de
continuidade e futuro no seu entorno.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

446.500,00
446.500,00
446.500,00

Bases Obxecto: Coadxuvar ao financiamento dos gastos
ocasionados polo desenvolvemento dos proxectos de
actividade vinculados coa participación en competicións
federadas de alto nivel.
Obxectivos:
Colaborar no financiamento dos proxectos de elite destas
organizacións.
Traballar conxuntamente na difusión e promoción de
programas, campañas, xornadas de formación...,
vinculadas ó ensino e iniciación deportiva.
Colaborar no desenvolvemento de programas deportivos
de formación de interese xeral para a cidade de Vigo.
Suxeitos obxectivo: Entidades federadas que participan
nas mais altas categorías da modalidade.
Criterios de valoración: Valoración técnica.
Criterios de exclusión: Non se contemplan.
Puntuación mínima para ser valorada: Non se contempla.
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
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Prazo para aprobar a convocatoria: 1 de maio.
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos, que permita
avaliar o nivel de gastos e ingresos e a súa comparación
coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Nivel da categoría na que participa e ámbito
territorial da competición.
•
Volume de licencias en etapas de formación.
•
Volume de gasto total da entidade.
•
Desenvolvemento de proxectos deportivos
paralelos e de interese xeral para a cidade.
Crédito concedido: 454.500,00€
Contía media: 37.875,00€
% de financiamento do Concello: Variable.
Nº de beneficiados pola acción: 12
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: clubs federados sen ánimo de lucro
que participan nas de competicións federadas dos
primeiros niveis.

S

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Non
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Nominativas

Aplicacións:

Importes
ano:

3410 4800003 20.000,00€

Período:
2021-2023
1.339.500€

3410 4890003 20.000,00€
3410 4890004 20.000,00€
3410 4890005 84.500,00€
3410 4890007 53.000,00€
3410 4890008 25.000,00€
3410 4890010 47.000,00€
3410 4890012 18.000,00€
3410 4890015 16.000,00€
3410 4890016 20.000,00€
3410 4890017 100.000,00€
3410 4890019 23.000,00€
Sumatorio ano:
446.500,00€
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Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Dinamización de eventos deportivos.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar na dinamización e desenvolvemento de
eventos deportivos na cidade de Vigo.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades deportivas sen ánimo de lucro.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Potenciar a imaxe de Vigo como cidade do deporte
acolledora de eventos deportivos como ferramenta de
colaboración e apoio a entidades organizadoras e como
medio de promoción turística. Crear un entorno de
promoción do deporte vinculado ó espectáculo deportivo
como ferramenta de ocio.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

105.000,00
105.000,00
105.000,00

Bases Obxecto: Coadxuvar ao financiamento dos gastos
ocasionados polo desenvolvemento de eventos e
programas deportivos de interese para a cidade de Vigo
Obxectivos: Colaborar co desenvolvemento de eventos e
programas deportivos na cidade de Vigo.
Colaborar no desenvolvemento de programas e eventos
de promoción deportiva.
Contribuír á promoción da cidade de Vigo.
Colaborar cos axentes dinamizadores no impulso do
sistema deportivo vigués.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte.
Conseguir que o colectivo da cidadanía de Vigo, conte
con proxectos deportivos de interese no seu entorno, ben
cun obxectivo de participación ou ben orientado ó ocio
vinculado co espectáculo deportivo.
Suxeitos obxectivo: Clubs e organizacións sen ánimo de
lucro.
Criterios de valoración: Valoración técnico-política.
Criterios de exclusión: Valoración técnico-política.
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Memoria económica de custes e ingresos, que permita
avaliar o nivel de gastos e ingresos e a súa comparación
coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Nivel
e ámbito territorial deportivo da
competición.
•
Duración da competición.
•
Volume e perfil dos/as participantes.
•
Repercusión mediática e social.
•
Orzamento de gastos e % de financiamento
privado
•
Sede social da entidade organizadora.
Número de solicitudes: Variable
Número de concesións: Variable
Número de denegacións: Variable
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Crédito concedido: Variable.
Contía media: Variable
% de financiamento do Concello: Ata o 100%
Nº de beneficiados pola acción: Variable
% de beneficiados en relación co obxectivo: Variable
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia

S
S
S
S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Entidades deportivas sen ánimo de
lucro.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non se contempla.
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Si
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concesión

Aplicacións:

Importes
ano:

Directa
Concorrencia

3410 4890001 10.500€

Período:
2021-2023
315.000€

3410 4800011 12.500€
3410 4800010 7.000€
3410 4800009 10.000€
3410 4800007 10.000€
3410 4800006 10.000€
3410 4800005 30.000€
3410 4800012 5.000€
3410 4800008 10.000€
Sumatorio ano:
105.000,00€
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Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Colaboración en
deportivas de centros educativos.

mellora

instalacións

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar na mellora das condicións das instalacións
deportivas de titularidade non municipal nas que se
desenvolven proxectos deportivos de interese xeral para
a cidade.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades educativas privadas propietarias de
instalacións deportivas na cidade de Vigo que
desenvolvan ou colaboren na dinamización de proxectos
deportivos de interese xeral.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

A colaboración cos axentes deportivos no financiamento e
ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica da actividade
deportiva.
A optimización dos recursos que se destinan ó deporte de
cara a consolidar a imaxe deportiva de Vigo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Anual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

150.000,00€
150.000,00€
150.000,00€

Bases Obxecto: Contribuír a financiar os gastos ocasionados
pola reforma de instalacións deportivas de titularidade
non municipal que acollen proxectos deportivos de
interese xeral.
Obxectivos:
Colaborar na mellora e/ou reforma de
instalacións deportivas ubicadas en centros educativos de
titularidade privada da cidade, que mellore as condicións
de práctica deportiva, en base á relación de
complementariedade das actuacións de Concello e
entidades deportivas da cidade sobre a promoción
deportiva
Suxeitos obxectivo: Centros educativos non públicos que
que dinamizan proxectos deportivos de interese xeral
Criterios de valoración: baremos
Criterios
de
exclusión:
Quedarán
excluídas
expresamente:
 As federacións deportivas.
 Institucións e organismos oficiais.
 Os clubs, asociacións ou entidades pertencentes
ou integrados en institucións oficiais.
 Solicitudes cuxos proxectos non cumpran os
criterios mínimos de calidade establecidos nas
bases.
Puntuación mínima para ser valorada: Non se contempla
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
Prazo para aprobar a convocatoria: 1 de decembro
Memoria explicativa das actuacións acorde coa memoria
económica de custes, que permita avaliar o nivel de
execución e a súa comparación coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
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Volume e relevancia do proxecto deportivo.
Cumprimento dos mínimos de calidade dos
proxectos.
•
Outros.
Número de solicitudes: Indefinido.
Número de concesións: Indefinido.
Número de denegacións: Indefinido.
Crédito concedido: distribúese ata o 100% do crédito
orzamentado para a acción.
Contía media:
% de financiamento do Concello: Variable.
Nº de beneficiados pola acción: Indefinido.
% de beneficiados en relación co obxectivo: Indefinido.
•
•

8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

Sí

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Entidades educativas privadas
propietarias de instalacións deportivas.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non.
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Non
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concesión
Concorrencia

Aplicación:
3420.7700000

Importe:
150.000,00

Data impresión: 08/06/2021 22:20
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Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Colaboración en
deportivas

mellora

instalacións

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar na mellora das condicións das instalacións
deportivas de titularidade non municipal nas que se
desenvolven proxectos deportivos de interese xeral para
a cidade.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A entidades sen ánimo de lucro titulares de instalacións
deportivas
que
desenvolvan
ou
colaboren
na
dinamización de proxectos deportivos de interese xeral.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

A colaboración cos axentes deportivos no financiamento e
ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica da actividade
deportiva.
A optimización dos recursos que se destinan ó deporte de
cara a consolidar a imaxe deportiva de Vigo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Anual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

150.000,00€
150.000,00€
150.000,00€

Bases Obxecto: Contribuír a financiar os gastos ocasionados
pola reforma e/ou adaptación de instalacións deportivas
de titularidade non municipal que acollen proxectos
deportivos de interese xeral.
Obxectivos:
Colaborar na mellora e/ou reforma de
instalacións deportivas ubicadas en centros educativos de
titularidade privada da cidade, que mellore as condicións
de práctica deportiva, en base á relación de
complementariedade das actuacións de Concello e
entidades deportivas da cidade sobre a promoción
deportiva
Suxeitos obxectivo: Centros educativos non públicos que
que dinamizan proxectos deportivos de interese xeral
Criterios de valoración: baremos
Criterios
de
exclusión:
Quedarán
excluídas
expresamente:
 As federacións deportivas.
 Institucións e organismos oficiais.
 Os clubs, asociacións ou entidades pertencentes
ou integrados en institucións oficiais.
 Solicitudes cuxos proxectos non cumpran os
criterios mínimos de calidade establecidos nas
bases.
 Entidades con ánimo de lucro.
Puntuación mínima para ser valorada: Non se contempla
Contía máxima subvencionada: Non se contempla.
Prazo para aprobar a convocatoria: 1 de decembro
Memoria explicativa das actuacións acorde coa memoria
económica de custes, que permita avaliar o nivel de
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execución e a súa comparación coa previsión inicial.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Volume e relevancia do proxecto deportivo.
•
Cumprimento dos mínimos de calidade dos
proxectos.
•
Outros.
Número de solicitudes: Indefinido.
Número de concesións: Indefinido.
Número de denegacións: Indefinido.
Crédito concedido: distribúese ata o 100% do crédito
orzamentado para a acción.
Contía media:
% de financiamento do Concello: Variable.
Nº de beneficiados pola acción: Indefinido.
% de beneficiados en relación co obxectivo: Indefinido.
8º.- Modalidade de concesión:

Directa, con convenio
Convocatoria

S
S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Entidades deportivas da cidade de
Vigo sen ánimo de lucro titulares de instalacións
deportivas.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non.
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Non
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concesión
Concorrencia

Aplicación:
3420.7800011

Importe:
150.000,00

Data impresión: 08/06/2021 22:20

Período:
2021-2023
450.000€
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Expediente nº: 71/142

Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

DEPORTES

Liña de Subvención ou acción:

4. Fomento de actividades sociais.
4.5. Deporte. Dinamización do programa RunRunVigo

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Coadxuvar na dinamización e desenvolvemento do
programa de carreiras populares RunRunVigo

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

A participantes nas carreiras populares integradas no
programa RunRunVigo.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Potenciar a participación de atletas no programa de
carreiras populares organizado polo Concello de Vigo
“RunRunVigo”.
Favorecer a participación dos e das mellores atletas do
entorno local nas carreiras populares integradas no
circuíto RunRunVigo coordinado pola Concellería de
deportes.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

6.000,00
6.000,00
6.000,00

Bases Obxecto: Facer fronte ós custos dos premios incluídos no
circuíto de carreiras populares RunRunVigo.
Obxectivos: Potenciar a participación dos e das mellores
deportistas no circuíto RunRunVigo.
Colaborar no desenvolvemento de proxectos no ámbito
do atletismo en ruta.
Contribuír á promoción da cidade de Vigo como cidade de
ocio deportivo.
Colaborar cos axentes dinamizadores privados no
impulso do sistema deportivo vigués.
Conseguir que o colectivo da cidadanía de Vigo, conte
con proxectos deportivos de interese no seu entorno, ben
cun obxectivo de participación ou ben orientado ó
espectáculo deportivo.
Suxeitos obxectivo: Participantes no circuíto de carreiras
populares integradas no circuíto RunRunVigo.
Criterios de valoración: Clasificacións.
Criterios de exclusión: Non cumplimento do regulamento
do circuíto.
Contía máxima subvencionada: -

7º.- Réxime de seguimento e control:

Clasificación final no circuíto de carreiras RunRunVigo.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
•
Clasificación por categoría.
Número de solicitudes: Non se contemplan.
Número de concesións: 30
Número de denegacións: Non se contemplan.
Crédito concedido: 6.000,00€
Contía media: 200
% de financiamento do Concello: Ata o 100%
Nº de beneficiados pola acción: 30
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Directa

Copia do documento - Concello de Vigo
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Expediente nº: 71/142
9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Deportistas individuais.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Non se contempla.
Sí
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Si
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concesión

Aplicación:

Directa

3410.4810000

Importe:
6.000,00

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:20

Período:
2021-2023
18.000€

Páxina 2 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2DE7DF-5C5DC9-CADCA1-LC4LGN-YMW83K-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Xefa Servizo De Educación (María José Loureiro Bada) 21/04/2021 13:31:05 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:44 -

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

EDUCACIÓN

Liña de Subvención ou acción:

Mellora competencia linguas estranxeiras

3.Promoción da igualdade real de oportunidades
3.2 Educación de idiomas

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Contribuír a mellorar a competencia e capacitación en
linguas estranxeiras de 92 alumnos/as da EOIV, mediante
estadías linguístico-formativas no estranxeiro, fomentando
a súa aprendizaxe e o contacto con outras culturas nun
ámbito internacional.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo (EOIV)

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Estadías de inmersión linguística de 2 semanas nos
países de Inglaterra, Francia, Alemaña, Italia, Portugal,
Xapón e China, financiando os conceptos: Gastos de
viaxe I-V, matrícula curso intensivo nun centro académico
homologado, certificado diploma acreditativo, aloxamento
e seguro médico de asistencia na viaxe.

4º.- Ámbito temporal:

Anual 2021 (175.000.-€)

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

175.000.-€
175.000.-€
175.000.-€

Obxecto: Mellora competencia linguas estranxeiras
Obxectivos: Contacto con outras culturas ámbito
internacio
Suxeitos obxectivo: Alumnado da EOIV
Criterios de valoración: Expediente académico, situación
laboral, renta per cápita, condición de familia numerosa,
condición de familia monoparental
Criterios de exclusión: Ausencia de Padrón municipal, non
ter maioría de idade, non estar matriculado na EOIV, non
atoparse ao corrente das obrigas fiscais, SS e Concello.
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada:2.000.-€
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: 175.000.-€
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: SI
Número de concesións: SI
Número de denegacións: SI
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Páxina 1 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2HE6DA-5A54C5-CDD5B3-5G7LJ5-F31PUK-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

Documento asinado

ASINADO POR: Xefa Servizo De Educación (María José Loureiro Bada) 21/04/2021 13:31:05 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:44 -

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo:SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos: SI
8º.- Modalidade de concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Alumnos/as EOIV

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
máis
puntuación
familias
monoparetais.
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Concorrencia

Aplicación:

Importe:

3260.4890010
Becas
175.000.-€
Estudos
Internacionais

Copia do documento - Concello de Vigo

Período:
2021-2023
525,000€

Data impresión: 08/06/2021 22:20
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

EDUCACIÓN

Liña de Subvención ou acción:

Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de
Alumnos/as de Vigo e comarca (FOANPA) para o ano
2021

3. Promoción da igualdade real de oportunidades:
3.1. Educación infantil.
3.5. Conciliación da vida escolar coas necesidades vitais e
familiares.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Financiación municipal para a prestación do servizo de
comedor
escolar,
realización
de
actividades
extraescolares e aulas matinais

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

52 Anpas, 2200 alumnos/as comensais de comedores es
colares, 650 escolares de aulas matinais, 9000
alumnos/as participantes en preto de 450 actividades
extraescolares

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Gastos anuais da xestión de Foanpa, xestión de
comedores escolares, desenvolvemento de actividades
extraescolares e aulas matinais.

4º.- Ámbito temporal:

Anual 2021 (606.039,31.-€)

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción:
Obxecto:Xestión comedores escolares, desenvolvemento
de actividades extraescolares e aulas matinais.
Obxectivos:
Suxeitos obxectivo: Anpas, alumnado comensal e
participante en actividades extraescolares e aulas
matinais.
Criterios de valoración:
Criterios de exclusión: Non ser usuario/a comensal
pertencente á rede de comedores escolares da Foanpa,
Non estar matriculado nun centro de ensino público de
educación infantil e primaria, Foanpa non atoparse ao
corrente das obrigas fiscais, SS e Concello.
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada: 606.039,31.-€
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: 606.039,31.-€
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: SI

Copia do documento - Concello de Vigo

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

606.039,31.
606.039,31.
606.039,31.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Número de concesións: SI
Número de denegacións: SI
Crédito concedido: 606.039,31.-€
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo:SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos:SI
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Asociacións de nais e pais de
alumnos/as de colexios públicos de Vigo.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Nominativa

Aplicación:

Importe:

Período:

3260.4890001
2021-2023
Convenio
606.039,31. 1.818.117,9€
Foanpa
-€

Copia do documento - Concello de Vigo
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

EDUCACIÓN

Liña de Subvención ou acción:

Convenio entre a Xunta Reitora do Centro Asociado da
UNED en Pontevedra e o Concello de Vigo para a
creación dunha aula de ensino superior a distancia da
UNED

4. Fomento de actividades sociais.
4.1. Cultura.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Achegar a universidade aos cidadáns de Vigo

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Alumnado da Aula da UNED de Vigo

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Dinamización cultural da cidade reforzando a súa
vinculación coa institución universitaria

4º.- Ámbito temporal:

Anual 2021

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción:
Obxecto: Facilitar o acceso dos cidadáns á universidade
Obxectivos: promover a igualdade de oportunidades para
ter estudos universitarios.
Suxeitos obxectivo: persoas que polas súas circunstancias
non puideron acceder á universidade.
Criterios de valoración:
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada: 200.000€
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: SI
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: SI
Número de concesións: SI
Número de denegacións: SI
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo:SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos: SI

Copia do documento - Concello de Vigo
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
8º.- Modalidade de concesión:

Convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Alumnado da Aula da Uned de Vigo

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros: o 61% dos estudantes na Aula de
Vigo son mulleres.
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Nominativa

Aplicación:

Importe:

32314890000

200.000

Período:
2021-2023
600.000€
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

EDUCACIÓN

Liña de Subvención ou acción:

Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Universidade de Vigo para o desenvolvemento de
programas de axudas aos alumnos.

2. Atención aos colectivos e as súas necesidades sociais.
2.3. Xuventude.
3. Promoción da igualdade real de oportunidades.
3.4. Estudos complementarios.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

- bolsas de comedor.
- axudas para que estudantes con circunstancias
familiares ou económicas desfavorables
poidan
continuar realizando os seus estudos.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Alumnos de Universidade de Vigo

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

- garantir a igualdade de oportunidades do alumnado
cunha situación económica ou circunstancias familiares
desfavorables para que ninguén abandone os seus
estudos polas dificultades sinaladas.
- acadar unha maior integración social, cultural, e
económica do alumnado da Universidade de Vigo

4º.- Ámbito temporal:

Anual 2021

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción: becas de comedor ,e outras axudas

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

350.000 €
350.000 €
350.000 €

sociais.

Obxecto: integración social
Obxectivos: alumnos UVIGO
Suxeitos obxectivo:
Criterios de valoración: nivel de renda, circunstancias
familiares e sociais.

Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada: 350.000 €
Prazo para aprobar a convocatoria:
7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: SI
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Número de solicitudes: SI
Número de concesións: SI
Número de denegacións: SI
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo: SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos: SI
8º.- Modalidade de concesión:

Convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: alumnado Uvigo

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Nominativa

Aplicación:

Importe:

Período:
2021-2023

32314800000

350.000

1.050.000€
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Expediente nº: 71/142
CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

Liña de Subvención ou
acción:

Liña 2.3. Atención aos colectivos e as súas necesidades sociais:

2.3 Xuventude.
2.5 Vítimas da violencia de xénero.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

- Atención aos colectivos prioritarios e ás súas necesidades sociais: mulleres
vítimas de violencia de xénero e xente moza mediante o fomento da creación e
consolidación de emprego e/ou autoemprego no municipio.
Mulleres vítimas de violencia de xénero empadroadas en Vigo.

2º.- Sectores ou colectivos
ao que vai dirixido:
Estudantes e persoas egresadas da Universidade de Vigo
- Potenciación do acompañamento e apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero,
cara a súa reincorporación sociolaboral e fomento en todos os ámbitos sociais da
eliminación da violencia mediante técnicas de prevención e concienciación social.

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

- Contribuír á existencia e funcionamento ordinario de ditas asociacións para a
representación e defensa de intereses.
- Contribuir á loita contra a discriminación e a reinserción deste colectivo
desfavorecido de mulleres vítimas de violencia de xénero.
- Colaborar coas entidades sociais máis significativas no desenvolvemento dunha
serie de accións de carácter dinamizador do emprego entre a cidadanía de Vigo.
- Facilitar a busca de emprego por parte de estudantes e persoas egresadas e por en
valor a calidade dos egresados da Universidade de Vigo, achegando as empresas ao
talento universitario que permita a maior interrelación posible entre o tecido empresarial e
o estudantado universitario e poida satisfacer as necesidades do alumnado do ámbito
xurídico-social e do ámbito científico
- Contribuir ao desenvolvemento económico do noso entorno, evitando a fuga da alta
porcentaxe do talento da Universidade de Vigo cara outras zonas de España e do
extranxeiro, no marco das políticas municipais orientadas á ocupabilidade e inserción
laboral da mocidade.

Anual
4º.- Ámbito temporal:

5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:
6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

- Convenio Emprego coa Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos: 50.000 €
- Convenio Foro de Emprego da Facultade de C.E. e Empresariais: 10.000 €
Plurianual
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €

Plan de acción:
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo Pleno da Corporación,
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consignando as aplicacións orzamentarias nominativas coas súas respectivas
contias para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de axudas seguindo a Guía
de tramitación da Xestión Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación detallada dos termos da
concesión das subvencións directas previstas nominativamente nos orzamentos
xerais do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos:
·Axuda á “Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos” no marco do plan
municipal de emprego, para a potenciación do acompañamento e apoio ás mulleres
vítimas de violencia de xénero, cara a súa reincorporación sociolaboral e fomento en todos
os ámbitos sociais da eliminación da violencia mediante técnicas de prevención e
concienciación social.
Dada a falta de persoal especializado na formación, acompañamento e apoio
destas mulleres na cidade, outórgase a presente subvención nominativa á Asociación
“Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos” como única entidade inscrita no
Rexistro Municipal de Asociacións, dedicada exclusivamente á atención a mulleres en
situación de maltrato, e polo seu especial coñecemento da situación destas mulleres na
cidade de Vigo.
·Facilitar a busca de emprego por parte de estudantes e persoas egresadas e por en valor
a calidade dos egresados da Universidade de Vigo, achegando as empresas ao talento
universitario nun Foro non tecnolóxico de Emprego, que permita a maior interrelación
posible entre o tecido empresarial e o estudantado universitario e poida satisfacer as
necesidades do alumnado do ámbito xurídico-social e do ámbito científico, e contribuir ao
desenvolvemento económico do noso entorno, evitando a fuga da alta porcentaxe do
talento da Universidade de Vigo cara outras zonas de España e do extranxeiro, no marco
das políticas municipais orientadas á ocupabilidade e inserción laboral da mocidade.

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: sí
Memoria económica de custes e ingresos: sí
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: sí
• Número de concesións: sí
7º.- Réxime de seguimento
• Número de denegacións: sí
e control:
• Crédito concedido: sí
• Contía media: sí
• % de financiamento do Concello: sí
• Nº de beneficiados pola acción: sí
• % de beneficiados en relación co obxectivo: sí
8º.- Modalidade de
Nominativas, con convenio
concesión:
9º.- Beneficiarios:

Veciños e veciñas da cidade

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

Non

Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:
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11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:
Nominativas

Partida: 2410
4800007

Partida: 2410
4800011

Copia do documento - Concello de Vigo

Aplicación:
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
Convenio Emprego coa
150.000,00 €
Rede de Mulleres
Contra os Malos Tratos
Aplicación:
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
Convenio Foro de
30.000,00 €
Emprego da Facultade
de C.E. e Empresariais
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Expediente nº: 71/142
CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

Liña de Subvención ou
acción:

Liña 4.11 Fomento de actividades sociais:

4.11 Actividades de defensa dos sectores económicos da cidade.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

- Axudas económicas ás entidades que operan no movemento asociativo
empresarial para o fomento de emprego con motivo da organización de feiras e
exposicións monográficas ou multisectoriais tendentes á divulgación, fomento,
orientación e promoción dos seus produtos no marco do fomento do emprego e
dos intereses económicos da localidade que contribúan á activación da economía
local.

2º.- Sectores ou colectivos
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no RMA.
ao que vai dirixido:
- Contribuír á existencia e funcionamento ordinario de ditas asociacións para a
representación e defensa de intereses.
- Potenciar o fomento do emprego que representa a organización de eventos
feirais e empresariais de índole internacional, estatal e autonómica, as cales
redundan no beneficio da cidade en xeral e das persoas desempregadas en
particular.
- Colaborar coas entidades empresariais, sociais e veciñais máis significativas no
desenvolvemento dunha serie de accións de carácter dinamizador, do tecido
empresarial e polo tanto do emprego entre a cidadanía de Vigo.
- Promoción da produción pesqueira local e a súa importancia laboral, social e económica,
3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas, no marco da celebración do
festival “VIGO SEAFEST”, para dar a coñecer os productos pesqueiros locais e a cultura
gastronómica en torno a eles.
- Potenciar o emprego nas empresas pesqueiras e o turismo en Vigo e nas Rías Baixas,
especialmente no eido do festivais relacionados cos sectores primarios.
- Potenciar e promocionar o sector industrial e metalúrxico galego, na que as empresas
locais poidan amosar todo o potencial que se ten en Galicia, creando oportunidades de
negocio tanto locais, coma nacionais e internacionais, dándose cita na feira as empresas
líderes do sector industrial, metalúrxico, metalmecánico e das tecnoloxías asociadas, a
nivel nacional e internacional.
- Potenciar e promocionar tanto a nivel nacional coma internacional o sector da industrial
naval, na que as empresas locais poidan atopar un lugar de reunión onde amosar o
potencial empresarial, xerar oportunidades de negocio e compartir coñecemento mediante
o desenvolvemento de xornadas técnicas, mesas redondas, encontros empresariais e
misións comerciais.

4º.- Ámbito temporal:

Anual
- Feira Vigo Industria Pesqueria (Sea Fest): 100.000 €
- Feira Vigo Metal (Mindtech): 55.000 €
- Navalia: 5.000 €
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5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:

Plurianual
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

160.000,00 €
160.000,00 €
160.000,00 €

Plan de acción:
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo Pleno da Corporación,
consignando as aplicacións orzamentarias nominativas coas súas respectivas
contias para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de axudas seguindo a Guía
de tramitación da Xestión Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación detallada dos termos da
concesión das subvencións directas previstas nominativamente nos orzamentos
xerais do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: Fomento do emprego que representa a organización de eventos
feirais e empresariais de índole internacional, estatal e autonómica, as cales
redundan no beneficio da cidade en xeral e das persoas desempregadas en
particular. Promoción da produción dos respectivos sectores e a súa importancia
laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías
Baixas, para dar a coñecer os productos. Potenciar o emprego nas empresas do
sector e o turismo en Vigo e nas Rías Baixas, especialmente no eido do festivais
relacionados cos sectores primarios.

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: sí
Memoria económica de custes e ingresos: sí
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: sí
• Número de concesións: sí
7º.- Réxime de seguimento • Número de denegacións: sí
e control:
• Crédito concedido: sí
• Contía media: sí
• % de financiamento do Concello: sí
• Nº de beneficiados pola acción: sí
• % de beneficiados en relación co obxectivo: sí
8º.- Modalidade de
concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Veciños e veciñas da cidade

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

Non

Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s

Partida: 2410

Copia do documento - Concello de Vigo
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Importe:

Ano: 2021 – 2022 -2023

Data impresión: 08/06/2021 22:20

Páxina 2 de 3

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 2HE3DE-5557CD-CEDBD1-LC1W49-ZWVGUE-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Xefa De Participacion Cidada E Desenvolvemento Local (M. Carla Candia Paz) 21/04/2021 11:13:41 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:45 -

Documento asinado

orzamentaria/s:
Nominativas

4800002
Partida: 2410
4800005
Partida: 2410
4800012

Copia do documento - Concello de Vigo

Feira Vigo Industria
Pesqueria (Sea Fest)
Aplicación:
Feira Vigo Metal
(Mindtech)
Aplicación:
Navalia

300.000,00 €
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
165.000,00 €
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
15.000,00 €
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Expediente nº: 71/142
CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

Liña de Subvención ou
acción:

Liña 4. Fomento de actividades sociais:

4.9.Actividades de defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

Axudas económicas para fomento do emprego e de apoio á actividade de
representación sindical no desenvolvemento dunha serie de accións de carácter
sociolaboral

2º.- Sectores ou colectivos Entidades sindicais máis significativas e coa máis alta representación a nivel
ao que vai dirixido:
municipal

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

- Contribuír á existencia e funcionamento ordinario de ditas asociacións para a
representación e defensa de intereses sindicais.
- Potenciar a xeración e continuidade de grupos e programas de actuación
estables, sen prexuízo da diversidade de actividades programadas.
- Promover a cohesión social da cidade e da cidadanía, a través de espazos e
foros abertos de debate, intercambio de ideas e experiencias para a
comunicación social.
Anual (37.000 €)

4º.- Ámbito temporal:

5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:
6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

- Convenio UGT Fomento do Emprego
- Convenio CC.OO Fomento do Emprego
- Convenio CIG Fomento do Emprego:
Plurianual
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

111.000,00 €
111.000,00 €
111.000,00 €

Plan de acción:
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo Pleno da Corporación,
consignando as aplicacións orzamentarias nominativas coas súas respectivas
contias para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de axudas seguindo a Guía
de tramitación da Xestión Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación detallada dos termos da
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concesión das subvencións directas previstas nominativamente nos orzamentos
xerais do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: contribuir á existencia e funcionamento ordinario das distintas
actividades das asociacións sindicais mediante a axuda no financiamento dos
gastos da súas actividades de carácter sociolaboral.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: sí
Memoria económica de custes e ingresos: sí
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: sí
• Número de concesións: sí
7º.- Réxime de seguimento • Número de denegacións: sí
e control:
• Crédito concedido: sí
• Contía media: sí
• % de financiamento do Concello: sí
• Nº de beneficiados pola acción: sí
• % de beneficiados en relación co obxectivo: sí
8º.- Modalidade de
concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Veciños e veciñas da cidade

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

Non

Reforzar a actividade de
asesoramento,
acompañamento,
denuncia e mediación de
a mulleres traballadoras
en materia de igualdade
oportunidades, acoso
sexual ou conciliación.
Asesorar e acompañar en
materia de negociación
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a colectiva, para a
introdución da
igualdade: si
perspectiva de xénero
nos convenios e a
Outros:
elaboración e
negociación de plans de
igualdade nas empresas.
Realizar accións de
carácter divulgativos e
formativo as persoas
representantes do
persoal nas empresas en
materia de igualdade.
11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:
Nominativas

Partida: 2410
4800001
Partida: 2410
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Aplicación:
Convenio UGT
Fomento do Emprego
Aplicación:

Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
111.000,00 €
Importe:

Ano: 2021 – 2022 -2023
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Convenio CC.OO
111.000,00 €
Fomento do Emprego
Aplicación:
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
Partida: 2410
Convenio CIG Fomento 111.000,00 €
4800002
do Emprego
4800003
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Expediente nº: 71/142

CONCELLO DE VIGO

Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
Liña 4 Fomento de actividades sociais:

Liña de Subvención ou
acción:

4.12 Emprendemento e proxectos empresariais innovadores.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

- Axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos relacionados coa
investigación, a innovación e o emprego a entidades sen ánimo de lucro.

2º.- Sectores ou
colectivos ao que vai
dirixido:

Entidades entidades sen ánimo de lucro, que estean inscritas no Rexistro
Municipal de Asociacións (RMA)
Que mediante a investigación e a innovación, se fomente o desenvolvemento de
proxectos de investigación e innovación, preferentemente relacionadas co sector
secundario, que poidan dar lugar á xeración de emprego e permitan:

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

•
•
•

Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a
innovación en sectores de interese para o emprego en Vigo e Galicia.
Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha
integración laboral.
Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que
melloren a actividade económica, preferentemente do sector secundario,
cara a incidir na mellora real e o incremento do emprego.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:

Anual
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

40.000 €
40.000 €
40.000 €

6º.- Plan de acción, Liñas Obxecto: Axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos
básicas das Bases
relacionados coa investigación, a innovación e o emprego a entidades sen ánimo
Reguladoras:
de lucro.
Obxectivos: Que mediante a investigación e a innovación, se fomente o
desenvolvemento de proxectos de investigación e innovación, preferentemente
relacionadas co sector secundario, que poidan dar lugar á xeración de emprego e
permitan:
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Facilitar a adquisición de experiencia no ámbito da investigación e a
innovación en sectores de interese para o emprego en Vigo e Galicia.
•
Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha
integración laboral.
Fomentar a investigación e o desenvolvemento de proxectos que melloren a
actividade económica, preferentemente do sector secundario, cara a incidir na
mellora real e o incremento do emprego.
•

Suxeitos obxectivo: Entidades sen ánimo de lucro, que estean inscritas no
Rexistro Municipal de Asociacións (RMA).
Criterios de valoración:
Como criterios xerais de valoración para o outorgamento das subvencións, terase
en conta:
1. Calidade e viabilidade técnica e económica do proxecto.
Ata 20
puntos.
a) Valoraranse o proxecto de actividades, atendendo ás mesmas de
maneira individual e tendo en conta:
• Que sexan capaces de xerar grupos de innovación na actividade
económica de Vigo e o seu entorno, ou programas estables de
innovación e investigación frónte a accións puntuais
• Que se baseen na análise das necesidades existentes no entorno
económico e laboral e, que teñan viabilidade técnica.
• Colaboración, coordinación e concertación dos proxectos con
outras entidades asociativas e aposta pola promoción de alianzas
e do traballo en rede.
• No caso de que a proxecto de actividades non obteña a
puntuación mínima de dez (10) puntos por este concepto,
entenderase desestimada a solicitude.
2. Áreas económicas relacionado co proxecto:
a) Tecnoloxias da comunicación
5 puntos
b) Automoción
5 puntos
c) Industria naval
5 puntos
d) Biotecnoloxía
4 puntos
e) Enerxías renovables
4 puntos
f) Outras áreas e/ou sectores
2 puntos
Uso da lingua galega no proxecto/s

5 puntos.

Criterios de exclusión:
1- Cando as actividades que se pretenden fomentar, segundo memoria achegada:
• Non se axusten aos fins e obxectivos perseguidos nesta convocatoria.
• Aquelas de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou
confesional.
• Aquelas que, en consideración ao proxecto e programación, non reúnan
as condicións mínimas de interese xeral, non acadando a puntuación
mínima na valoración específica da memoria de actividades, indicando
unha mala definición do mesmo ou que a materia non se axusta aos
obxectivos e finalidades da convocatoria.
• Cando non se axuste á solicitude o proxecto de fomento do emprego que
fundamentan a concesión da subvención.
2- Con carácter xeral:

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:20

Páxina 2 de 3

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 27EBD7-5754CA-EBAC21-AASZUL-4ZTTUP-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Xefa De Participacion Cidada E Desenvolvemento Local (M. Carla Candia Paz) 21/04/2021 11:13:43 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:52 -

Documento asinado

• Aquelas que non cumpran cos requisitos establecidos na Base 2ª desta
convocatoria e na lexislación vixente aplicables para acadar a condición de
beneficiarias.
• Aquelas que non tivesen achegado a correspondente/s renuncia/s
cando proceda, no exercicio orzamentario anterior á presente
convocatoria.
• Aquelas solicitudes para Programas que comprenden gastos
subvencionables que xa foron solicitados noutras áreas ou servizos do
Concello de Vigo ou subvencionados pola Concellería de Cultura e
Emprego
no
vixente
exercicio
orzamentario.
Contía máxima subvencionada: A contía total destinada a estas
subvencións serán como máximo de 40.000 € (corenta mil euros),

7º.- Réxime de
seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: sí
Memoria económica de custes e ingresos: sí
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: sí
• Número de concesións: sí
• Número de denegacións: sí
• Crédito concedido: sí
• Contía media: sí
• % de financiamento do Concello: sí
• Nº de beneficiados pola acción: sí
• % de beneficiados en relación co obxectivo: sí

8º.- Modalidade de
concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Cidadáns e cidadás de Vigo

Si:
Linguaxe non discriminatorio: sí
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

Non

Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade: si
Outros:

11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:

Número
Aplicación:
2410 4800008 Programa de Axudas Importe:
Desenvolvemento
de 120.000,00
Proxectos
de
Investigación
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Expediente nº: 71/142
CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
Liña 2. Atención aos colectivos e as súas necesidades sociais:

Liña de Subvención ou
acción:

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

2.6. Emprendedores e emprendedoras.
- Fomento da creación e consolidación de emprego e/ou autoemprego no
municipio e dos intereses económicos da localidade que contribúan á activación
da economía local mediante axudas económicas para colaborar dunha forma
activa na xeración de emprego no municipio apoiando novos proxectos
empresariais, mediante o financiamento de parte dos gastos da posta en marcha
e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade.
- Fomento do emprego a través do emprendemento e a consolidación empresarial
en entornas colaborativas (espazos de traballo compartidos entre varios usuarios
que forman unha comunidade (coworking))

Entidades e empresas privadas,independentemente da súa forma xurídica, as
comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades
2º.- Sectores ou colectivos
laborais e as persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de
ao que vai dirixido:
autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade
Social ou mutualidade de colexio profesional.

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

· Fomento da creación e consolidación de emprego e/ou autoemprego no
municipio.
· Fomento dos intereses económicos da localidade que contribúan á activación da
economía local.
- Fomento do emprego a través do emprendemento e a consolidación empresarial
en entornas colaborativas (espazos de traballo compartidos entre varios usuarios
que forman unha comunidade (coworking))
- Facilitar a consolidación de proxectos de emprendemento empresarial.
- Fomentar o uso de entornas colaborativas de traballo entre varios usuarios que
forman unha comunidade (coworking)) na cidade, cara á redución de custos e á
eficiencia empresarial.
- Potenciar a xeración e continuidade de grupos empresariais e autónomos en
entornas colaborativas.
- Facilitar os inicios ás persoas emprendedoras e ás micropemes, cunha axuda
económica destinada ao aluguer de espazos para o desenvolvemento da súa
actividade en colaboración con outros profesionais, na mesma entorna.
- Fomentar o traballo empresarial en rede (networking), mediante o
compartimento de espazos físicos con outros empresarios e persoas
emprendedoras, establecer novas relacións, coñecer outros puntos de vista e
crear novas sinerxias.

4º.- Ámbito temporal:

Anual
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Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

235.000 €
235.000 €
235.000 €

5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:

Anual
100% financiación municipal

6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

Obxecto: Axudas económicas para colaborar dunha forma activa na xeración de
emprego no municipio apoiando novos proxectos empresariais, mediante o
financiamento de parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da
empresa durante os primeiros meses de actividade.
Obxectivos: Fomentar a creación e consolidación de emprego e/ou autoemprego
no municipio e dos intereses económicos da localidade que contribúan á
activación da economía local, a través dunha liña de axudas á creación de
empresas de nova creación (considerando incluídos, neste concepto, os
traspasos de negocios), nos que o/a promotor/a cree o seu propio posto de
traballo e estea en situación de desemprego na data de inicio da actividade
empresarial, en calquera das formas xurídicas existentes. No caso de varias
persoas promotoras como mínimo o 50% do capital social da empresa será de
titularidade de persoas que previamente estivesen en situación de desemprego.
Suxeitos obxectivo: Entidades e empresas privadas, independentemente da súa
forma xurídica, as comunidades de bens, sociedades civís, sociedades
cooperativas, sociedades laborais e as persoas emprendedoras que causen alta
no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta
propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.
Criterios de valoración:
1. Emprendedores/as co certificado do Concello de Vigo necesario para a súa
cualificación como ILE ante a Xunta de Galicia e/ou que obtiveron a cualificación
do Concello de Vigo como PEIM (ata 10 puntos).
- Empresas que obtiveron o certificado emitido polo concello de
ILE………………….. 4 puntos
- Empresas que obtiveron o certificado emitido polo concello de
PEIM……………….. 6 puntos
2. Situación social das persoas promotoras que crean o seu posto de traballo (ata
20 puntos). Avaliarase na medida na que as persoas promotoras autoempregadas
acrediten a súa pertenza a colectivos con maior dificultade de inserción no mundo
laboral:
→ Persoa desempregada de longa duración (1)
→ Que sexa o seu primeiro emprego
→ Menor de 30 anos
→ Maior de 45 anos
→ Muller
→ Discapacitado/a(2)
→ Persoa pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social (3)
→ Persoa que esgotase a súa prestación de desemprego ou subsidio(4)
→ Persoa que forme unha familia monoparental (5)
→ Persoa que forme unha familia numerosa (6)
Por cada condición que reúna cada unha das persoas promotoras
autoempregadas: 2 puntos
3. Número de postos de traballo creados por conta propia ou allea de tres ou máis
meses de duración (ata 20 puntos). No caso de xornadas parciais puntuarase de
xeito proporcional, sempre que teñan unha duración mínima de 20 horas
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semanais ou do 50% da xornada laboral semanal establecida no correspondente
convenio de aplicación.
Por cada emprego creado, por conta propia ou allea a tempo completo de
duración mínima de 3 meses: 2 puntos
4. Que as persoas promotoras autoempregadas e as persoas traballadoras
contratadas por conta allea ou persoas autónomas colaboradoras vinculadas á
empresa por un período mínimo de 3 meses estean empadroadas no Concello de
Vigo (ata 20 puntos). No caso de xornadas parciais puntuarase na súa
porcentaxe, sempre que teñan unha duración mínima de 20 horas semanais ou
do 50% da xornada laboral semanal establecida no correspondente convenio de
aplicación.
Por cada persoa, promotora autoempregada e/ou contratada por conta allea ou
persoa autónoma colaboradora vinculada á empresa, empadroada no Concello
de Vigo: 2 puntos
5. Polo emprego da lingua galega na realización das actividades propias da
empresa (2 puntos). Para acadar puntuación neste criterio achegarase calquera
medio que probe o emprego da lingua galega na realización das actividades
propias da empresa (páxina web, publicidade, …).
6. Que a presentación da solicitude estea completa, sen ter que facer ningún tipo
de requirimento (2 puntos).
Criterios de exclusión:
- Excluiranse as solicitudes presentadas por persoas socias de sociedades
mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.
Puntuación mínima para ser valorada: non se establece puntuación mínima.
- Non se poderán imputar os mesmos gastos aos distintos tipos de axuda desta
concellería.
Contía máxima subvencionada: O importe máximo destas axudas será de
3.000€ por empresa beneficiaria e non poderá superar o 50% dos gastos
efectuados durante o período indicado nin tampouco exceder da contía total do
investimento inicial realizado polos/as promotores/as.
Criterios de valoración das Axudas ao Traballo Colaborativo (Coworking):
1. Número de empregados: Ata 10 puntos.
a) 1º Traballador/a: 2 puntos
b) Por cada traballador/a máis: 1 punto.
2. Empregados/as menores de 30 anos Ata 10 puntos.
Por cada traballador/a 2 puntos.
3. Calidade da xustificación en convocatoria anterior: Ata 5 puntos.
a) Xustificación superior ao 85% 5 puntos
b) Xustificación superior ao 50% e inferior ou igual ao 85% 4 puntos
c) Xustificación superior ao 25% e inferior ou igual ao 50% 2 puntos
d) Revogación ou renuncia 0 puntos
4. Antigüidade de constitución: Ata 5 puntos.
a) Micropeme constituída ou autónomo dado de alta no 2018 5 puntos
b) Micropeme constituída ou autónomo dado de alta antes do 2018 2 puntos
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Contía máxima das axudas ao traballo colaborativo (Coworking):
◦ 80% do importe total do aluguer de espacios de coworking e para a realización
de eventos empresariais, cun máximo de 1.500,00 €
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados: sí
Memoria económica de custes e ingresos: sí
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: sí
• Número de concesións: sí
7º.- Réxime de seguimento
• Número de denegacións: sí
e control:
• Crédito concedido: sí
• Contía media: sí
• % de financiamento do Concello: sí
• Nº de beneficiados pola acción: sí
• % de beneficiados en relación co obxectivo: sí
8º.- Modalidade de
concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Persoas emprendedoras/empresas que teñan o seu enderezo fiscal e social en
Vigo

Si:
Linguaxe non discriminatorio: sí
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:

Non

Avaliarase a solicitude
na medida na que as
persoas promotoras
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
autoempregadas
igualdade:
acrediten a súa
pertenza a colectivos
Outros:
con maior dificultade
de inserción no mundo
laboral: Muller
Número
Ano: 2021 – 2022
2410 4700001 Aplicación:
Importe:
-2023
Programa de Axudas á 600.000,00 €
Creación de Empresas
Número
Aplicación:
2410 4700004 Programa de Axudas ao
Importe:
Emprendemento
e
105.000,00
Consolidación
Empresarial
Traballo
Colaborativo
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Expediente nº: 71/142

CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
Liña 2. Atención aos colectivos e as súas necesidades sociais:

Liña de Subvención ou
acción:

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

2.3. Xuventude.
2.4. Parados.
Axudas económicas que sirvan de estímulo ao empresariado para a contratación
de xente moza no municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e facilitar á
xente moza a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o seu grao
de empregabilidade e apredizaxe na contorna da empresa.

Entidades e empresas privadas,independentemente da súa forma xurídica, as
comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades
2º.- Sectores ou colectivos
laborais e as persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de
ao que vai dirixido:
autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade
Social ou mutualidade de colexio profesional.

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

· Fomentar a contratación exclusivamente de menores de 30 anos empadroados
no Concello de Vigo e que acrediten o seu primeiro emprego ou a súa primeira
experiencia laboral sexa inferior a 365 días.
· Fomentar a transformación de contratos temporais en indefinidos,
exclusivamente de menores de 30 anos empadroados no Concello de Vigo.
Anual

4º.- Ámbito temporal:
Programa de Axudas ao Plan de Creación de Emprego: 100.000 €
5º.- Custes previsibles e Anual
fontes de financiamento:
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

100.000 €
100.000 €
100.000 €

Obxecto: Axudas económicas que sirvan de estímulo ao empresariado para a
contratación de xente moza no municipio de Vigo, favorecer o emprego estable e
facilitar á xente moza a súa primeira experiencia laboral que permita mellorar o
seu grao de empregabilidade e apredizaxe na contorna da empresa.
6º.- Plan de acción, Liñas Obxectivos: Fomentar a contratación exclusivamente de menores de 30 anos
básicas
das
Bases empadroados no Concello de Vigo e que acrediten o seu primeiro emprego ou a
Reguladoras:
súa primeira experiencia laboral sexa inferior a 365 días e fomentar a
transformación de contratos temporais en indefinidos, exclusivamente de
menores de 30 anos empadroados no Concello de Vigo.
Suxeitos obxectivo: Desempregadas/os menores de 30 anos empadroadas/os
no Concello.
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Criterios de valoración:
Non se fixan criterios de valoración, só contía das axudas en función do tipo de
axuda solicitada e condicións da persoa obxecto do contrato.

TRANSFORMACIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN
INDEFINIDO

CONTÍA4

Persoa traballadora, menor de 30 anos e empadroada en
Vigo1

2.000,00 €

INCREMENTO POR COLECTIVO2

• Muller

500,00 €

• Vítima de violencia de xénero3

500,00 €

Importe Máximo Total

3.000,00 €

CONTRATACIÓNS

CONTRATO
3 MESES

CONTRATO
6 MESES

CONTRATO
IGUAL/

Persoa desempregada, menor de
30 anos e empadroada en Vigo 1

1.500,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

INCREMENTO POR COLECTIVO2

• Primeiro

empregado/a

da

empresa

• Muller
• Persoa con discapacidade3
• Persoa pertencente a colectivo

200,00 €

400,00 €

500,00 €

en risco ou situación de exclusión
social4

• Participante

dalgún
programas da concellería
Vítima de violencia de xénero
Importe Máximo Total

dos
200,00 €

400,00 €

500,00 €

1.900,00 €

3.800,00 €

5.500,00 €

Criterios de exclusión:
· As entidades sen ánimo de lucro nin as persoas físicas distintas do disposto na
cláusula de beneficiarios.
· As relacións contractuais que se formalicen cos socios que posúan máis do
33% do capital social en empresas que revistan a forma xurídica de sociedade
mercantil, así como as que se subscriban con algún dos membros da
Comunidade de bens ou da sociedade civil solicitante.
· Os contratos realizados co/a cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais
parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, do/a
empresario/a individual, e as súas análogas no caso de parellas de feito, ou
dos/as que ocupen cargos de dirección ou sexan membros de órganos de
administración das empresas que revistan forma xurídica de sociedade. Non será
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de aplicación esta exclusión cando o/a empregador/a sexa un traballador/a
autónomo/a sen asalariados e contrate un só familiar menor de 30 anos que non
conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.
· Contratacións realizadas por empresas de traballo temporal para a posta a
disposición da persoa contratada en empresas usuarias.
Puntuación mínima para ser valorada: non se establece puntuación mínima.
Contía máxima subvencionada: 3.000€ no programa de transformación de
contratos temporais en indefinidos e 5.500 € no programa de incentivos á
contratación.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados. si
Memoria económica de custes e ingresos: si
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: si
• Número de concesións: si
7º.- Réxime de seguimento • Número de denegacións: si
e control:
• Crédito concedido: si
• Contía media: si
• % de financiamento do Concello: si
• Nº de beneficiados pola acción: si
• % de beneficiados en relación co obxectivo: si
8º.Modalidade
concesión:
9º.- Beneficiarios:

de

Concorrencia competitiva

Persoas desempregadas menores de 30 anos empadroadas no Concello de Vigo

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
10º.- Prevese nas Bases a
Exclusión de proxectos que segreguen:
efectiva Consecución da
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade
igualdade:
Outros:

Non

Incremento/s da axuda
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
por colectivo (Muller
igualdade:
e/ou VVX) en atención á
condición da persoa
Outros:
obxecto do contrato.
Número
2410 4700000 Aplicación:
Importe:
11º.Aplicación/s
Programa de Axudas
300.000,00 €
orzamentaria/s:
ao Plan de Creación de
Emprego
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
Liña 4. Fomento de actividades sociais:

4.7. Actividades de interese público realizadas a través de agrupacións de persoas,
Liña de Subvención ou
asociacións, etc.
acción:
4.14. Atención ás necesidades das organizacións sen ánimo de lucro.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:
2º.- Sectores ou
colectivos ao que vai
dirixido:
3º.- Obxectivos e
efectos que se
pretenden:

Fomento da creación e consolidación do emprego e/ou autoemprego no municipio
mediante axudas económicas ás entidades sen ánimo de lucro que operan no
movemento veciñal, social, sindical, deportivo, empresarial e das comunidades de
montes, constituídas legalmente como tales entidades sen ánimo de lucro, para
actividades de fomento do emprego entre os veciños e veciñas de Vigo
Entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións
·Facilitar a adquisición de experiencia laboral a persoas en situación de
desemprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.
·Fomentar a contratación exclusivamente de persoas empadroadas no Concello de
Vigo.
·Contribuír á existencia e funcionamento ordinario das asociacións veciñais,
culturais, sociais, empresariais, deportivas e ás comunidade de montes, para a
mellora do emprego e a defensa de intereses xerais e sectoriais.
·Potenciar a xeración e continuidade de grupos e programas de actuación estables,
sen prexuízo da diversidade de actividades programadas.
·Avaliar os resultados dos programas e actividades sociais realizados a fin de
determinar as necesidades reais existentes.
·Fomentar a contratación para o desenvolvemento de actividades, servizos, o
emprego de novas tecnoloxías, e os programas formativos nas propias sedes das
asociacións.
·Facilitar a inserción laboral de todos os sectores de poboación e
fundamentalmente dos máis desfavorecidos.
·Apoiar ás entidades asociativas no desenvolvemento dos seus proxectos para o
fomento da inserción laboral e a participación cidadá, nos que se poden incluír
actuacións nos campos da cultura, o benestar social, o ocio, o voluntariado, o
asesoramento e fomento do emprendemento, a formación profesional e a
integración veciñal, en xeral, de contido laboral e sociocomunitario.
·Avaliar os resultados dos programas e actividades socio/deportivos realizados a
fin de determinar as necesidades reais existentes.
·Apoiar ás entidades deportivas no desenvolvemento dos seus proxectos para o
fomento da inserción laboral e a participación cidadá, nos que se poden incluír
calquera das actuacións vinculadas coas propias necesidades da xestión da
diversidade dos proxectos destas entidades.
·Fomentar as actividades ocupacionais e informativas de cara a unha integración
laboral.
·Incidir na información, formación e promoción de condutas, valores cívicos e
éticos en xeral, así como a promoción da sociedade plural e non discriminatoria
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(tolerancia, solidariedade, respecto a diversidade e integración).
·Programas de sensibilización e ampliación dos recursos propios a través de
captación de novos asociados, doazóns e colaboracións e o fomento do
emprendemento.
Anual
4º.- Ámbito temporal:
Programa de Axudas ao Plan de Creación de Emprego: 1.140.000 €
5º.- Custes previsibles
Plurianual
e fontes de
100% financiación municipal
financiamento:
6º.- Plan de acción,
Liñas básicas das
Bases Reguladoras:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

1.140.000 €
1.140.000 €
1.140.000 €

Obxecto: fomentar o emprego entre as veciñas e veciños de Vigo.
Obxectivos: os relacionados no apartado 3 da Ficha.
Suxeitos obxectivo: Desempregadas/os empadroadas/os no Concello.
Criterios de valoración:
1. Colaboración no desenvolvemento de actividades de fomento do
emprego:................Ata 8 puntos.
1.1. Valorarase a colaboración coa concellería de Cultura, Emprego e Participación
Cidadá, nas accións de fomento do emprego, da formación, o asesoramento e a
inserción laboral.
a) Participación en convocatorias de fomento do emprego..............ata 4 puntos:
• Tres (3) ou máis convocatorias....................................................4 puntos
• Dúas (2) convocatorias................................................................3 puntos
• Unha (1) convocatoria ...............................................................2 puntos
b) Calidade das xustificacións do importe das axudas (*)................ata 4 puntos:
• Xustificación inferior ou igual ao 25% da axuda...........................2 puntos
• Xustificación inferior ou igual ao 50% e superior ó 25%............2,5 puntos
• Xustificación inferior ou igual ao 75% e superior ó 50%...............3 puntos
• Xustificación inferior ou igual ao 85% superior ó 75%...............3,5 puntos
• Superior ó 85%.............................................................................4 puntos
(*) Aos efectos de valoración terase en conta a xustificación realizada na
convocatoria de “Fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro”,
inmediatamente anterior á presente convocatoria.
2. Calidade e cantidade dos contratos.-................................................................Ata
30 puntos.
3.1. Número de beneficiarios/as.............................................1 punto por contrato.
3.2. O tempo de duración do contrato:
a) 2 meses............................................................................1,00 punto por contrato.
b) 3 meses............................................................................1,25 puntos por
contrato.
c) 4 meses............................................................................1,50 puntos por
contrato.
d) 5 meses............................................................................1,75 puntos por
contrato.
e) 6 meses............................................................................2,00 puntos por
contrato.
f) 7 meses ou máis..............................................................2,25 puntos por contrato.
3.3. Xornada:
a) Completa..........................................................................1,00 puntos por contrato
b) Reducida superior ao 50% da xornada............................0,75 puntos por contrato
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c) Reducida igual ou inferior ao 50% e superior ao 15%.....0,50 puntos por contrato
d) Reducida igual ou inferior ao 15%...................................0,25 puntos por contrato
Criterios de exclusión:
1- Cando as actividades que se pretenden fomentar, segundo memoria achegada:
•Non se axusten aos fins e obxectivos perseguidos nesta convocatoria.
•Supoñan a edición de documentos internos ou externos de signo
exclusivamente propagandístico.
•Aquelas de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou
confesional.
•Actividades de signo docente previstas nos programas de ensino.
•Aquelas que, en consideración ao proxecto e programación, non reúnan
as condicións mínimas de interese xeral indicando unha mala definición do
mesmo ou que a materia non se axusta aos obxectivos e finalidades da
convocatoria.
•Cando non se axuste á solicitude o proxecto de actividades que
fundamentan a concesión da subvención.
2- Con carácter xeral:
•Aquelas que non cumpran cos requisitos establecidos na Base 2ª desta
convocatoria e na lexislación vixente aplicables para acadar a condición de
beneficiarias.
•Aquelas que non tivesen achegado a correspondente/s renuncia/s cando
proceda, no exercicio orzamentario anterior á presente convocatoria.
•Aquelas solicitudes para Programas que comprenden gastos
subvencionables que xa foron solicitados noutras áreas ou servizos do
Concello de Vigo ou subvencionados pola Concellería de Cultura e
Emprego,
no
vixente
exercicio
orzamentario.
Contía

máxima

subvencionada:

1.- Programa I “Entidades veciñais e culturais”: A subvención por este
concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de 30.000 €.
2.- Programa II: “Entidades sociais e asistenciais”: A subvención por este
concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de 30.000 €.
3.- Programa III: “Organizacións sindicais”: A subvención por este concepto
non poderá superar, en ningún caso, o límite de 25.000 €.
4.- Programa VI: “Entidades empresariais”: A subvención por este concepto
non poderá superar, en ningún caso, o límite de 30.000 €.
5.- Programa V: “Comunidades de Montes”: 145.000,00 € (cento corenta e
cinco
mil
euros).
6.- Programa VI: “Entidades deportivas”: A subvención por este concepto
non poderá superar, en ningún caso, o límite de 25.000 €.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados. si
Memoria económica de custes e ingresos: si
Indicadores, como mínimo os seguintes:
• Número de solicitudes: si
• Número de concesións: si
7º.- Réxime de
• Número de denegacións: si
seguimento e control:
• Crédito concedido: si
• Contía media: si
• % de financiamento do Concello: si
• Nº de beneficiados pola acción: si
• % de beneficiados en relación co obxectivo: si
8º.- Modalidade de
concesión:

Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Persoas desempregadas empadroadas no Concello de Vigo
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10º.- Prevese nas
Bases a efectiva
Consecución da
igualdade

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a igualdade:
Outros:

Non

Valoración positiva dos proxectos que fomenten a igualdade:
Outros:

11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:
Nominativas

Número
2410 4800000

Copia do documento - Concello de Vigo
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña de Subvención ou acción:

4.3. FESTA DA BRINCADEIRA, BOUZAS

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Apoiar e potenciar a oferta sociocultural na cidade.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Asociacións socioculturais

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Ofrecer á cidadanía unha oferta sociocultural mediante
unha actividade lúdico-temática

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

7º.- Réxime de seguimento e control:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

15.000€
15.000€
15.000€

Bases Ainda non está redactado o convenio. É o primer ano que
se fai.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Ainda non está redactado o convenio. É o primer ano que
se fai.
Memoria económica de custes e ingresos:
Ainda non está redactado o convenio.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

SI

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados:Asociación Veciños de Bouzas DR. J.
Casas

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
Nominativa

Aplicación:
Importe:
3380.480.0004 45.000€

Ano:
2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de Subvencións.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña estratéxica: 4. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIAIS

4.2 ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAIS

Acción:

SUBVENCIÓNS PARA FESTAS TRADICIONAIS E PATRONAIS
E DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS

1º.- Obxectivos estratéxicos:

a)

Conseguir unha cidadanía participativa e transformadora
do seu contorno, cara á consecución da mellora da súa
calidade de vida e a cohesión social da cidade que
complementen e/ou suplan aquelas de competencia
municipal.

b)

Fortalecer o tecido asociativo que traballa no ámbito
sociocultural.

c)

Fomentar valores sociais e culturais na cidadanía, a
través da difusión e do coñecemento da nosa identidade
cultural.
Favorecer a cooperación entre o sector público e as
entidades sen ánimo de lucro no desenvolvemento de
programas de actividades de animación sociocultural
que complementen e/ou suplan aquelas de competencia
municipal.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

1.- Asociacións que figuren inscritas no Rexistro
Municipal de Asociacións á data de presentación da
solicitude.
2.- Que teñan a súa sede social ou delegación no
termo municipal de Vigo.
3.- Que conforme aos seus estatutos ou normas
reguladoras,
teñan
obxectivos
e
finalidades
coincidentes cos estabelecidos nas presentes bases.
4.- Que dispoñan de estrutura suficiente para garantir
o cumprimento dos obxectivos propostos e acreditar a
experiencia e capacidade necesaria para o logro de
tales obxectivos.
5.-Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais
co Concello de Vigo, coa Facenda Pública estatal e
autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Que teñan debidamente xustificadas en tempo e
forma axudas outorgadas nesta área do Concello de
Vigo no ano anterior.
7.- Os demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei
de Galicia 9/2007, de subvencións de Galicia, artigo
13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada lei.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:
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a)

O obxecto das presentes bases é a regulación da
concesión de subvencións do Servizo de Festas da
Concellería de Festas e Turismo do Concello de Vigo,
dentro dos límites dos créditos aprobados nos
orzamentos municipais, para o desenvolvemento de
programas de Festas Tradicionais e Patronais e
desenvolvemento de actividades socioculturais que
complementen e/ou suplan aquelas de competencia
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municipal.
4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
(Estimado)

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Inda non está redactado pero conforme ao aprobado no 2020:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

130.000€
130.000€
130.000€

Obxecto:
O obxecto das presentes bases é a regulación da concesión de
subvencións do Servizo de Festas da Concellería de Festas e
Turismo do Concello de Vigo, dentro dos límites dos créditos
aprobados nos orzamentos municipais, para o desenvolvemento
de programas de Festas Tradicionais e Patronais e
desenvolvemento de actividades socioculturais que complementen
e/ou suplan aquelas de competencia municipal.
Obxectivos:

•

Conseguir unha cidadanía participativa e transformadora
do seu contorno, cara á consecución da mellora da súa
calidade de vida e a cohesión social da cidade que
complementen e/ou suplan aquelas de competencia
municipal.

•

Fortalecer o tecido asociativo que traballa no ámbito
sociocultural.

•

Fomentar valores sociais e culturais na cidadanía, a
través da difusión e do coñecemento da nosa identidade
cultural.

Favorecer a cooperación entre o sector público e as
entidades sen ánimo de lucro no desenvolvemento de
programas de actividades de animación sociocultural
que complementen e/ou suplan aquelas de competencia
municipal.
Suxeitos obxectivo:

•

1.- Asociacións que figuren inscritas no Rexistro
Municipal de Asociacións á data de presentación da
solicitude.
2.- Que teñan a súa sede social ou delegación no
termo municipal de Vigo.
3.- Que conforme aos seus estatutos ou normas
reguladoras,
teñan
obxectivos
e
finalidades
coincidentes cos estabelecidos nas presentes bases.
4.- Que dispoñan de estrutura suficiente para garantir
o cumprimento dos obxectivos propostos e acreditar a
experiencia e capacidade necesaria para o logro de
tales obxectivos.
5.-Que se atopen ao corrente das súas obrigas fiscais
co Concello de Vigo, coa Facenda Pública estatal e
autonómica e coa Seguridade Social.
6.- Que teñan debidamente xustificadas en tempo e
forma axudas outorgadas nesta área do Concello de
Vigo no ano anterior.
7.- Os demais requisitos previstos no artigo 9 da Lei
de Galicia 9/2007, de subvencións de Galicia, artigo
13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e no Real decreto 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o Regulamento da citada lei.
Criterios de valoración:
Na valoración dos programas ou proxectos aplicaranse as
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seguintes puntuacións ata un máximo de 100 puntos:
1. CRITERIOS PARA AVALIACIÓN DA ENTIDADE SOLICITANTE:
Ata 40 puntos.
1.A): Traxectoria e antigüidade da entidade: ata 10 puntos.
Puntuación valorada en base aos datos relativos a antiguidade
sinalados pola entidade no Anexo 1.2, (7.1).e trasladados a táboa
de puntuación.
Traxectoria e antiguidade da entidade
De 0 a 3
anos

De 4 a 10
anos

De 11 a 20
anos

De 21 a 35
anos

De 30 a 60
anos

Maís de 61
anos

0 puntos

2 punto

4 puntos

6 puntos

8 puntos

10 puntos

1.B): Masa social e representatividade: ata 20 puntos.
Enténdese como masa social, o número de habitantes do ámbito
de influencia da entidade; e como representatividade a porcentaxe
resultante do número de socios entre a poboación ou masa social.
Puntuación valorada sobre a información aportada pola entidade
sobre o número de socios e poboación no seu ámbito de influencia
no ano 2018, recollida nos anexos I.1 (7.2) ou sobre o plano
facilitado polo departamento de estadística a petición da entidade
solicitante, relativo a poboación que abarca o seu ámbito de
influencia con relación ao número de socios, e trasladada á táboa
de puntuación.
Masa social e representatividade
Menos
do 5%

Do
6% ó
10%

Do
11% ó
15%

Do
16%
ó 20%

Do
21% ó
25%

Do
Do
26% ó 31% ó
30% 35%

Do
36% ó
40%

Do
41% ó
50%

Máis
do
50%

2
puntos

4
puntos

6
puntos

8
puntos

10
puntos

12
puntos

16
puntos

18
puntos

20
puntos

14
puntos

1.C): Ámbito xeográfico da entidade e pobaoación destinataria: ata
10 puntos.
Puntuación valorada en base aos datos do ámbito de intervención
da entidade e alcance social sinalados pola entidade no Anexo
1.2, (7.3) e trasladados a táboa de puntuación.
Ámbito xeográfico da entidade e poboación destinataria
Barrio

Parroquia

Distrito

Municipio

Comarcal

2 ptos

4 ptos

6 ptos

8 ptos

10 ptos

2.- CRITERIOS PARA AVALIACIÓN DE CADA PROGRAMA OU
PROXECTO: Ata 60 puntos.
2 A): Interese e calidade do programa: Ata 50 puntos.
2 A) 1.- Fundamentación das necesidades, razón
obxectivo e alcance do programa: Valórase ata 20
puntos a aqueles proxectos de interese sociocultural cun
contido que complemente ou supla a programación que
sexa competencia do servizo de Festas.
2 A) 2.- Innovación: Valórase ata 5 puntos aquelas
propostas innovadoras ou diferentes.
2 A) 3.- Duración e consolidación: Valórase ata 5 puntos
ás propostas consolidadas no tempo e que levan
realizándose ininterrompidamente dende anos.
2 A) 4.- Temporización: Valóranse ata 10 puntos aqueles
programas que conleven un calendario de preparación
da actividade ou cuxo desenvolvemento sexa realizado
ao longo de varias xornadas ou espazos de tempo
diferente.
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2 A) 5.- Recursos humanos e materiais: Valorarase ata
10 puntos aqueles proxectos que impliquen a
participación dos recursos humanos e materiais propios
da entidade.
2.B): Viabilidade técnico-económica e financieira do proxecto: ata
10 puntos.
2 B)1.- Viabilidade económica: Volorarase ata 10 puntos.
O resultado da puntuación ven dado polo traslado á
táboa de puntuación da porcentaxe económica que
solicitan con respecto ao custe do proxecto, segundo
consta no orzamento aportado no anexo II.1 das bases.
Viabilidade técnico-económica e financiera do proxecto
Importe
subvenc
ionado
0% ó
10%

Importe
subvenc
ionado
11% ó
20%

Importe
subvenc
ionado
21% ó
30%

Importe
subvenc
ionado
31% ó
40%

Importe
subvenc
ionado
41% ó
50%

Import
e
subven
cionad
o 51%
ó 60%

Importe
subvenc
ionado
61% ó
70%

Importe
subvenci
onado
71% ó
75%

Importe
subvenci
onado
76% ou
maís

10 ptos

8 ptos

6 ptos

5 ptos

4 ptos

3 ptos

2 ptos

1 ptos

0 ptos

Os datos para obter as puntuacións nas táboas 1A), 1B), 1C) e
2B) son datos obxectivos, facilitados polas propias entidades
solicitantes ou obtidos de oficio polo servizo de Festas.
A xustificación das subvencións solicitadas e concedidas en
convocatorias anteriores é un requisito para a concesión das
subvencións.
A Comisión de Avaliación encargada da avaliación dos proxectos
terá en consideración os datos presentados pola entidade xunto co
seu propio coñecemento a través dos datos existentes no Concello
de Vigo.
Criterios de exclusión:
1.- Aqueles que para a mesma finalidade, foron solicitados noutras
áreas ou servizos do Concello de Vigo.
2.- Aqueles que teñan unha relación e canle máis específica de
subvención con outras áreas do Concello de Vigo, ou que o
obxecto da súa petición estea incluído nalgún convenio de
colaboración ou contratación co Concello de Vigo.
3.- Aqueles nos que os gastos subvencionados leven asociados
investimentos en bens de natureza inventariábel (infraestruturas e
equipamentos) e o seu mantemento, sempre que supoña un
incremento da vida útil dos bens; os gastos de carácter suntuario,
liberalidades ou gastos financeiros.
4.- Aqueles que supoñan a edición de documentos internos, así
como externos de signo exclusivamente propagandístico.
5.- Aqueles de carácter político e doutrinal de signo partidario e/ou
confesional.
6.- Aqueles que inclúan actividades de signo docente previstas nos
programas de ensino.
7.- Aqueles que en consideración ao proxecto e programación non
reúnan as condicións mínimas de interese xeral e non acaden
unha puntuación mínima suficiente estabelecida na convocatoria
anual (30 puntos), xa que de non chegar a esta puntuación
indicaría unha mala definición do proxecto ou que a materia non
se axusta aos obxectivos da convocatoria.
8.- Que a solicitude se presente fóra do prazo estipulado na
convocatoria, calquera que sexa a causa do atraso.
9.- A falta de xustificación en tempo e forma algunha das
subvencións concedida na convocatoria do ano 2020.
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10.- Que a entidade solicitante non teña a súa sede social ou
delegación no termo municipal de Vigo.
11.- Aquelas entidades que soliciten axudas para actividades non
recollidos na cláusula novena da convocatoria (liñas
de
subvencións. Conceptos subvencionabels).
12.- Aquelas entidades que conforme aos seus estatutos ou
normas reguladoras, non teñan obxectivos e finalidades de
carácter sociocultural.
13.- Aquelas entidades que teñan previsto a realización das
actividades obxecto de subvención fóra do término municipal de
Vigo.
14.- Aquelas que non sexan presentadas por medios electrónicos
a través de sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos
mecanismos de identificación admitidos na sede electrónica.
Puntuación mínima para ser valorada: 30
Contía máxima subvencionada:6.000€
Prazo para aprobar a convocatoria: xaneiro-xuño
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
O procedemento de concesión de subvencións se tramitará en
réxime de concorrencia competitiva. A concesión das subvencións
realizaranse mediante a comparación das solicitudes presentadas,
coa fin de establecer unha prelación entre as mesmas, conforme
aos criterios de avaliación sinalados na base anterior, coa
excepción dos conceptos a subvencionar 1.1); 1.2) e 1.3) da
convocatoria que se lles aplicará unha cantidade fixa
respectivamente: Festas de especial interese no ámbito urbano
8.000 €; Festas Patronais en barrios e parroquias (engadidas no
calendario festivo anual) 5.000 € e Festas gastronómicas de
especial interese en barrios e parroquias 4.000 €.
Procederase en primeiro lugar á avaliación das solicitudes que
optaron aos conceptos a subvencionar 1.1); 1.2) 1.3) e 1.4) e á
suma da cantidade total deste concepto. O saldo restante
distribuirase entre as solicitudes que optaron aos conceptos a
subvencionar 2.1) e 2.2) mediante á avaliación por puntos de
cada unha das solicitudes admitidas conforme o establecido na
base oitava – criterios de valoración- das bases da convocatoria.
A suma total de puntos se divide entre o saldo restante (a
cantidade de 130.000 € menos a suma do importe concedido aos
conceptos a subvencionar 1.1); 1.2) 1.3) e 1.4) coa fin de obter o
valor por punto.
O importe máximo a conceder a cada entidade solicitante por cada
concepto a subvencionar será do 75% do importe do proxecto
presentado, sempre que alcancen o mínimo de puntos establecido
na convocatoria anual (30 puntos)
Memoria económica de custes e ingresos:
O beneficiario terá que presentar facturas electrónicas e/ou copias
dixitalizadas compulsadas das facturas en papel equivalentes ao
importe concedido e ademais unha memoria económica xustificativa
de gastos ata o 100% do orzamento do proxecto presentado.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
a) Solicitude de liquidación e memoria das actividades levadas a
cabo para a execución
de cada programa, segundo o
modelo facilitado polo Concello (ANEXO III), que deberá
incluír
como mínimo os seguintes datos:

Copia do documento - Concello de Vigo

-

Datos sobre os participantes na actividade:
número de beneficiarios, perfil, etc.

-

Explicación detallada do desenvolvemento da
actividade.

-

Memoria de prensa.
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-

A memoria económica xustificativa do custo
das actividades realizadas incluirá o seguinte:

b) Memoria económica xustificativa do custo das
actividades realizadas, que incorporará:
•

Balance económico con detalle dos
gastos e ingresos finais e desviacións
con relación ao orzamento inicial.

•

Relación numerada de todos e cada un
dos documentos xustificativos que se
acheguen con especificación da súa
data de emisión, provedor, obxecto
facturado, importe total do documento,
data e forma de pagamento.

•

Facturas electrónicas e/ou copias
dixitalizadas compulsadas das facturas
en papel.

•

As facturas deberán recoller o número
de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Os documentos xustificativos
haberán de estar datados no período
obxecto deste convenio. As facturas
cumprirán os requisitos establecidos
para súa expedición no RD 1619/2012
de 30 de novembro polo que se regulan
as obrigas de facturación ou as normas
sobre
a
facturación
electrónica
equivalentes.
Nestas
facturas
se
computará o gasto acreditado deducindo
o IVE, salvo que se xustifique a
exención do dito imposto. As facturas ou
minutas por prestación de servizos
profesionais deberán conter os mesmos
elementos que os especificados para as
facturas e, tratándose de persoas
físicas, conterán a correspondente
retención fiscal.

•

De existiren, relación detallada de outros
ingresos ou subvencións que financiaron
a actividade, acreditando o seu importe,
procedencia e a aplicación dos ditos
fondos ás actividades subvencionadas.

8º.- Modalidade de concesión:
Concorrencia competitiva

Si

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Asociación
comisións de festas

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da igualdade

Si:
Non
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:

11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Aplicación:

veciñais,

Importe:

socioculturais

e

Ano:

Concurrencia 3380.489.0000 390.000€ estimado 2021-2023

amg
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Contido reflectido no artigo 12 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña estratéxica:
SOCIAIS

4.FOMENTO

DE

ACTIVIDADES (4.7)
ACTIVIDADES
DE
INTERESE
PÚBLICO
REALIZADAS A TRAVÉS DE AGRUPACIÓNS DE
PERSOAS, ASOCIACIÓNS ETC...

Acción:

CONVENIO COLABORACION PARA ORGANIZACIÓN
DO ACTO DE APERTURA DO FESTIVAL POÉTICO
PIROMUSICAL DE BOUZAS

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Contribuír ó mantemento e financiamento do Festival,
declarado de interese turístico de Galicia desde o ano
2004, como medio de garatnir e conservar un dos signos
distintivos da identidade colectiva da cidade de Vigo.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Contribuír ó mantemento e financiamento do Festival,
declarado de interese turístico de Galicia desde o ano
2004

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

18.100€
18.100€
18.100€

Bases Obxecto:
Cofinanciamento polo Concello de Vigo do primeiro dos
catro actos nos que se divide o “Festival Poéticopiromusical Cidade de Vigo-Vila de Bouzas
Obxectivos:
Contribuír ó mantemento e financiamento do Festival
Suxeitos obxectivo:
Confraría do Santísimo Cristo dos aflixidos de Bouzas
Criterios de valoración:
A entidade vén ocupándose, dende tempos inmemoriais,
da organización, desenvolvemento e execución das festas
anuais que se celebran na Vila de Bouzas - Cidade de
Vigo
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada:
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades,
achegando toda a infraestrutura e equipo humano necesarios
para tal fin, así como cumprir o programa presentado.
2º.- Realizar o “FESTIVAL POÉTICO-PIROMUSICAL” e en
especial o acto de “APERTURA”, segundo a programación
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proposta e o presuposto aprobado.
3º.- Comezar as actividades do programa á hora
anunciada ao público, tendo comprobado con antelación
suficiente o correcto funcionamento das instalacións e
equipamento, para realizar as correccións técnicas que
resulten necesaria
4º.- Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e todos
os demais gastos derivados da realización das actividades
e obter todos os permisos e autorizacións necesarios para
a súa realización.
5º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se
cause a terceiros con ocasión do desenvolvemento da
actividade, asumindo a contratación da póliza de seguro
de responsabilidade civil, que atenda calquera accidente
ou incidencia que se poida producir en relación ao
desenvolvemento das actividades; a ENTIDADE entregará
ao CONCELLO copia da póliza, que se achega ao
expediente.
6º.- Coordinar co departamento de prensa do Concello
todas as presentacións e roldas de prensa previstas
obxecto deste convenio e do seu desenvolvemento.
7º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste
convenio,
agás
os
que
especifiquen
como
responsabilidade do Concello.
8º.- Deixar a zona que se utilice para as actividades en
perfectas condicións de limpeza e respectando o entorno.
9º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios
para a realización das actividades.
10º.- Contratar a elaboración dun Plan de Autoprotección
que avalíe os riscos que se poidan derivar da execución
do
programa
de
actividades,
cumprindo
coas
recomendacións que deriven do mesmo.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as
beneficiarias das subvencións no artigo 11 da Lei de
Galicia 9/2007.
Memoria económica de custes e ingresos:
INGRESOS:
CONCELLO DE VIGO: 18.100€
CONFRADÍA (aportación propia):
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido: 18.100€
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: COFRADÍA DEL
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS DE BOUZAS

SANTÍSIMO

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/06/2021 22:21

Páxina 2 de 3

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 29E7D4-5A51C3-E1A488-GYZ51F-1D7NGE-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Concelleiro De Participación Cidadá E Festas (Pablo Luis Estévez Rodríguez) 21/04/2021 12:27:38 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:53 -

Documento asinado

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Nominativa

Aplicación:
3380.480.0011

Importe:
54.300€

Ano:
2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña de Subvención ou acción:

4.3, 4.6. CONVENIO ENTROIDO

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Programación de actividades de animacións socioculturais
diversas, de concursos de comparsas e carrozas,
disfraces; cun amplo programa de actuacións musicais e
verbenas; animación infantil; pregón, enterro do meco, etc.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Persoas físicas así como entidades con carácter cultural,
social e veciñal

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Recuperación e impulso desta festividade

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

85.000€
85.000€
85.000€

Bases Obxecto: Actividades e espectáculos do Entroido
(dada a situación sanitario o Entroido 2021 non se
celebrou)
Obxectivos: A mellora na eficacia da xestión pública e
facilitar a utilización conxunta de medios e servizos
públicos
Suxeitos obxectivo: Federación de Peñas Recreativas “El
Olivo” e Agrupación de Centros Deportivos e Culturais.
Criterios de valoración:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada: 85.000€
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Garantir a orde e a seguridade dos asistentes, así como a
organización e coordinaciń do programa de actos durante
os días do desenvolvemento do programa do entroido.
Memoria económica de custes e ingresos:
- Produción, animación, sinalización, vixilancia, agasallos,
publicidade, contratación animacions e orquestas, aluger
de infraestructuras
- Premios concursos disfraces
- Premios comparsas
Indicadores, como mínimo os seguintes:
- Número de solicitudes
- Número de concesións
- Número de denegacións
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello: 100%
Nº de beneficiados pola acción: non se pode cuantificar
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

S
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9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados:: Toda a cidadania de Vigo e
alrededores que asistiron aos eventos organizados.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
Nominativa

Aplicación:
Importe:
3380.480.0002 255.000€

Ano:
2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liñas estratéxicas: 4. FOMENTO DE ACTIVIDADES (4.7) Actividades de interese público realizadas a través
SOCIAIS
de agrupacións de persoas, asociacións, etc...
Acción:

CONVENIO MARISQUIÑO

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Apoiar e potenciar a oferta cultural da cidade, así como en
achegarlle á cidadanía unha oferta cultural diversificada
que albergue o maior número posíbel de actividades
dirixidas a todos os sectores culturais

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

ULISESPROYECT EVENTOS ESPECIALES SLU

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Achegarlle á cidadanía unha oferta cultural diversificada
que albergue o maior número posíbel de actividades
dirixidas a todos os sectores culturais

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

Ano 2021

(CONVENIO
DIPUTACIÓN Ano 2022
PROVINCIAL POR IMPORTE DE Ano 2023
181.500€)

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

318.500€
318.500€
318.500€

Bases Obxecto: apoiar e potenciar a oferta cultural da cidade
Obxectivos: achegarlle á cidadanía unha oferta cultural
diversificada que albergue o maior número posíbel de
actividades
Suxeitos obxectivo:
ULISESPROYECT EVENTOS
ESPECIALES SLU
Criterios de valoración: Trátase dun dun festival de grande
arraigo na cidade e que conta cunha ampla tradición na
promoción da cultura urbana, formando parte do programa
de festas desta cidade. A súa organización en todas as
edicións anteriores vén estando a cargo da referida
sociedade, que ostenta os dereitos de uso da marca.
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da
subvención e xustifican a súa concesión directa.
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada:
Prazo para aprobar a convocatoria:
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados:
Distintos
campionatos
deportivos
intenacionais
(skateboard, BMX, descenso urbano de mountain bike,
freestyle Motocros, Flatland, Endurance Graunner Cup) e
culturais (Campionato internacional de break dance,
elaboración de gaffitis, concertos musicais). Da a coñecer
o Concello de Vigo por todo o mundo.
Memoria económica de custes e ingresos:
FINANCIACIÓN INSTITUCIONAL:
CONCELLO: 318.500€
DEPUTACIÓN PROVINCIAL: 181.500
OTRAS INSTITUCIONES:
FINANCIACIÓN PRIVADA:
PATROCINADORES:

Data impresión: 08/06/2021 22:22

Páxina 1 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 23E7D3-5C53C8-EEB122-42A8YP-SY4BJP-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

ASINADO POR: Concelleiro De Participación Cidadá E Festas (Pablo Luis Estévez Rodríguez) 21/04/2021 12:27:46 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:53 -

Documento asinado

CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
EXPLOTACIÓN RECURSOS PROPIOS:
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción: 120.000 asistentes en
directo más un número indeterminado por difusión en
streaming.
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva

S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: TODA A CIDADANÍA DE VIGO E
ALREDEDORES. ASÍ COMO UN NÚMERO INDEFINIDO
DE PERSOAS QUE SE CONECTEN EN STREAMING CO
EVENTO.

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen:SI
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: SI
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
Nominativa

Aplicación:
Importe:
3380.470.0001 1.500.000€

Ano:
2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
O Plan estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña estratéxica: FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIAIS

(4.7)
ACTIVIDADES
DE
INTERESE
PÚBLICO
REALIZADAS A TRAVÉS DE AGRUPACIÓNS DE
PERSOAS, ASOCIACIÓNS, ETC...

Acción:

FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL
VENTE CON NOS

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Desenvolver un circuíto de actuacións polos
barrios e parroquias de termo municipal de Vigo
no que participan vinte grupos de música, danza
e canto tradicionais galegos e cinco grupos de
teatro, todos eles pertencentes a entidades
federadas á Agrupación de Centros deportivos e
culturais do Concello de Vigo así como unha
serie de actuacións en barrios e parroquias da
cidade de grupos de folclore doutras rexións ou
países.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:
3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Fomentar, difundir e apoiar a danza, música e canto
tradicionais galegos
e doutros países entre toda a
cidadanía, especialmente nos distintos barrios do termo
municipal.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual
Festival Folclórico

Ano 2021 63.000€
Ano 2022 63.000€
Ano 2023 63.000€

Vente con nós

Ano 2021 13.500€
Ano 2022 13.500€
Ano 2023 13.500€

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Bases Obxecto:
Desenvolver un circuíto de actuacións polos barrios e
parroquias de termo municipal de Vigo.Colaborar coas
entidades para o desenvolvemento do concurso.
Obxectivos:
Difundir a danza tanto rexional como internacional
Suxeitos obxectivo:
Criterios de valoración:
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada:
Prazo para aprobar a convocatoria:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo
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CONCELLO DE VIGO
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Festival Folclórico:
A Asociación cultural Interfolc comprométese a colaborar
co Concello en canto ao desenvolvemento da
programación do XXIII Festival folclórico internacional e,
en particular a:
1º. Organizar e xestionar o programa do XXIII
Festival folclórico internacional que se achega ao
expediente, previa selección dos grupos folclóricos
participantes e aceptación da proposta polo persoal
técnico do Servizo de Festas da Concellería de
Festas e Turismo, e conforme ao seguinte:
- 5 actuacións descentralizadas en barrios e
parroquias: coa participación de 2
agrupacións folclóricas internacionais e 1
actuación de vinte minutos dun grupo do
barrio que acolle a actuación, ou de dous
grupos do barrio cunha duración de dez
minutos cada unha.
- 3 actuacións de animación nas rúas e
prazas da cidade.
- 1 actuación central no Teatro de
Afundación coa participación dos tres
grupos internacionais e a participación das 3
agrupacións folclóricas integrantes da
Asociación cultural Interfolc.
- Desfile dos grupos participantes o día do
acto central polas rúas García Barbón e
Policarpo Sanz.
Vente con nos:
A Agrupación de Centros deportivos e culturais
comprométese ao desenvolvemento dos programas
“Vente con Nós” que acollen un ciclo de actuacións de
música, canto e danza tradicionais e a Semana de Teatro
Afeccionado, respectivamente, asumindo as seguintes
obrigas:
1º- Cumprir o programa obxecto deste convenio de
acordo co proxecto que se achega ao presente
documento, no cal:
a) Participarán 21 grupos artísticos de música e
danza tradicional pertencentes ás entidades
asociadas á Agrupación que se indican no
proxecto.
b) O número total de actuacións de música e
danza tradicional con cargo ao presente
convenio será de 42 (corenta e dous), dúas
actuacións por entidade. Reservándose 32
delas para a Agrupación, consensuadas para o
Programa Vigo en Festas 2020.
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Memoria económica de custes e ingresos:
Festival Folclórico::
O custo total do programa ascende a 63.000,00
euros que corresponde a diferentes conceptos a
contratar pola Asociación.
Vente con nos:
O custo total do programa ascende a 13.500,00
euros que corresponde a diferentes conceptos a
contratar pola Asociación.

Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Interfolc: 63.000€
Vente con nos: 13.500€
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

S/

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Asociacións culturais e grupos de
teatro

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s

Aplicación:

Non
que

Importe:

Ano:

Nominativa
Festival Folclórico
Vente con nos

3380.489.0007 189.000€ 2021-2023
3380.489.0010 40.500€ 2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da comprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liñas estratéxicas: 4. FOMENTO DE ACTIVIDADES (4.7)
ACTIVIDADES
DE
INTERESE
PÚBLICO
SOCIAIS
REALIZADAS A TRAVÉS DE AGRUPACIÓNS DE
PERSOAS, ASOCIAICIÓNS, ETC..
Acción:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO
PARA A ORGANIZACIÓN DAS FESTAS
GASTRONÓMICAS DO MEXILLÓN, DA SARDIÑA, DO
POLBO E DO MAGOSTO

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Enxalzamento gastronómico dos productos da nosa zona.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:
-MEXILLÓN
-SARDIÑA

-Federación de Peñas Recreativas “El Olivo”
-Asoc. Comisión de Festas N. Sra. das Neves da Guía
- Centro Veciñal e Cultural de Valadares
- Federación de Peñas Recreativas “El Olivo”

-POLBO
-MAGOSTO
3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Enxalzamento gastronómico, co obxecto de potenciar os
produtos das nosas rías como o mexillón, a sardiña e o
polbo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

PLURIANUAL

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das
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Sardiña

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

9.500€
9.500€
9.500€

Polbo

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

9.500€
9.500€
9.500€

Mexillón

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

9.500€
9.500€
9.500€

Magosto

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

7.000€
7.000€
7.000€

Bases Obxecto:
Contribuir a financiar os gastos ocasionados pola
realización das distintas festas gastronómicas ofertadas no
Concello de Vigo.
Obxectivos:
Enxalzamento gastronómico, co obxecto de potenciar os
produtos das nosas rías como o mexillón, a sardiña e o
polbo, así como da castaña.
Suxeitos obxectivo:
Asociacións veciñais e culturais
Criterios de valoración:
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Asociacións que teñan, entre outros fins, o fomento e
estimulación
da
cultura,
a
organización
e
desenvolvemento de eventos recreativos e culturais e o
apoio as iniciativas a favor do engrandecemento do
Concello. Entidades que levan anos organizando
satisfactoriamente os eventos referidos.
Criterios de exclusión:
Puntuación mínima para ser valorada:
Contía máxima subvencionada:
Festa Sardiña, Mexillón, Polbo: 9.500€/cada unha
Magosto: 7.000€
Prazo para aprobar a convocatoria:
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados:
Programa de actividades “Vigo en festas”, que se
desenvolve nos meses de xullo e agosto na cidade de
Vigo, co obxecto de potenciar a oferta cultural que lle
achega á cidadanía; neste sentido existe un grande
interese en apoiar as festas gastronómicas de
enxalzamento de produtos da nosa ría, como son o polbo,
a sardiña e o mexillón, así como os nosos folclore e
cultura populares.
Memoria económica de custes e ingresos:
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido: Festas sardiña, mexillón e
polbo:9.500€ /cada unha
Magosto: 7.000€
Contía media:
% de financiamento do Concello: Festas sardiña, mexillón
e polbo 45-79%
Magosto: 100%
Nº de beneficiados pola acción: Nº indeterminado de
persoas que asistiron aos eventos.
% de beneficiados en relación co obxectivo: 100%

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Comisión Festas N.S. da Guia
Federación de Peñas Recreativas “El Olivo”
Centro Veciñal e Cultural de Valadares

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Nominativa
Sardiña
Mexillón
Polbo
Magosto

Aplicación:
3380.489.0004
3380.489.0005
3380.489.0006
3380.489.0013

Importe
28.500€:
28.500€
28.500€
21.000€

Ano:
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023

amg
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ E FESTAS

Liña de Subvención ou acción:

4.3 CONVENIO VICUS SPACORUM

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Apoiar e potenciar a oferta sociocultural na cidade.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Asociacións socioculturais

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Ofrecer á cidadanía unha oferta sociocultural mediante
unha actividade lúdico-temática

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

7º.- Réxime de seguimento e control:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

14.000€
14.000€
14.000€

Bases Ainda non está redactado o convenio. É o primer ano que
se fai.
Memoria explicativa das accións e obxectivos alcanzados.
Ainda non está redactado o convenio. É o primer ano que
se fai.
Memoria económica de custes e ingresos:
Ainda non está redactado o convenio.
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

S

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: ASOC. COMERCIANTES NAVIA

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
Nominativa

Aplicación:
Importe:
3380.480.0000 42.000€

Ano:
2021-2023

amg
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Expediente nº: 71/142

CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Liña 4. Fomento de actividades sociais.

Liña de Subvención ou
acción:

4.2. Actividades de carácter social.
4.7. Actividades de interese público realizadas a través de agrupacións de
persoas, asociacións, etc.
4.14. Atención ás necesidades das organizacións sen ánimo de lucro.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

Promoción das actividades realizadas polo movemento asociativo a través de
axudas económicas ás entidades sen ánimo de lucro que operan no movemento
social constituídas legalmente como tales, para o fomento das suas actividades,
Contratación de intérprete lingua de signos para fomento da supresión das
barreiras de comunicación das persoas xordas e establecemento de
mecanismos/alternativas técnicas que fagan accesibles os sistemas de
comunicación.

2º.- Sectores ou colectivos
Persoas xordas e os seus familiares no seu ámbito territorial
ao que vai dirixido:
3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

SUPRESIÓN DAS BARREIRAS DE COMUNICACIÓN:
- Representar ás persoas que a integran, participando nos foros sociais e
organismos públicos oportunos.
- Traballar para mellorar a calidade de vida das persoas xordas e dos seus
familiares nos eidos familiar, infantil, educativo, sanitario, laboral e calquera outro.
- Traballar para acadar un marco legal que permita a plena igualdade e
participación social das persoas xordas.
- Traballar para conseguir o recoñecemento legal e social adecuado para a
Lingua de Signos Española, impulsando a súa investigación e difusión.
- Impulsar o pleno acceso das persoas xordas a todos os niveis do sistema
educativo, fomentando o bilingüismo- biculturalismo.
- Promover o acceso á formación e ao emprego das persoas xordas en igualdade
de oportunidades que o resto da cidadanía.
- Fomentar a autonomía e a independencia das persoas xordas e a eliminación
de barreiras de comunicación.
- Potenciar e dar continuidade aos servizos de intérpretes de Lingua de Signos
en todos os ámbitos da vida social, velando pola adecuada formación das
persoas intérpretes.
- Sensibilizar á sociedade sobre as necesidades e demandas das persoas xordas
e dos seus familiares.
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- Fomentar a investigación sobre calquera tema de interese para mellorar a
situación social e a calidade de vida das persoas xordas e dos seus familiares.
Anual
4º.- Ámbito temporal:
Convenio Asociación de Persoas Xordas de Vigo: 7.000 €
5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

Plurianual
100% financiación municipal

7.000 €
7.000 €
7.000 €

Plan de acción:
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo Pleno da Corporación,
consignando as aplicacións orzamentarias nominativas coas súas respectivas
contias para cada unha das axudas desta liña de subvencións.
- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de axudas seguindo a Guía
de tramitación da Xestión Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación detallada dos termos da
concesión das subvencións directas previstas nominativamente nos orzamentos
xerais do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: crear un “punto de encontro” na cidade, ata o momento actual no
que se persegue o logro dunha real e efectiva participación das persoas xordas
na sociedade, mellorando a súa calidade de vida e tentando ofrecer cada vez un
maior número de actividades e servizos.
Suxeitos obxectivo: Persoas xordas e o seu entorno.

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados: SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: SI
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: SI
Número de concesións: SI
7º.- Réxime de seguimento Número de denegacións: SI
e control:
Crédito concedido: SI
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo:SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos:SI
8º.- Modalidade de
concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Persoas con discapacidade auditiva, socias ou non socias da entidade. As súas
actividades están abertas a calquera beneficiario que reúna as condicións
esixidas pola índole dos seus fins.

10º.- Prevese nas Bases a
efectiva Consecución da
igualdade

Si:
Linguaxe non discriminatorio: si
Exclusión de proxectos que segreguen:
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Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:

11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:
Nominativas

Partida: 9240
4890008

Copia do documento - Concello de Vigo

Aplicación:
Importe:
Ano: 2021 – 2022 -2023
Convenio Asociación de 21.000,00 €
Persoas Xordas de Vigo
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Expediente nº: 71/142
CONCELLO DE VIGO
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Liña de Subvención ou
acción:

Liña 4. Fomento de actividades sociais.

4.2. Actividades de carácter social.
4.7. Actividades de interese público realizadas a través de agrupacións de
persoas, asociacións, etc.
4.10. Actividades de defensa dos intereses comerciais, industriais, profesionais e
de carácter económico.
4.14. Atención ás necesidades das organizacións sen ánimo de lucro.

1º.- Obxectivos
estratéxicos:

Promoción das actividades realizadas polo movemento asociativo e axuda para o
mantemento e funcionamento dos centros asociativos

Entidades sociais inscritas no Rexistro Municipal de Asocicacións, que con
carácter complementario aos ofrecidos polo Concello, facilitan o fomento do
2º.- Sectores ou colectivos
asociacionismo e da participación cidadá, asumen a tarefa de proporcionar
ao que vai dirixido:
colaboración as organizacións sen ánimo de lucro orientadas a atender as
necesidades sociais, comunitarias e culturais dos veciños.

3º.- Obxectivos e efectos
que se pretenden:

- Contribuír á existencia e funcionamento ordinario das asociacións para a
representación
e
defensa
de
intereses
xerais
e
sectoriais.
- Potenciar a xeración e continuidade de grupos e programas de actuación
estables, sen prexuízo da diversidade de actividades programadas.
- Fomentar proxectos de actividades, servizos, o emprego de novas tecnoloxías,
os
programas
formativos
nas
propias
sedes
das
asociación.
- Potenciar a dinamización social e as relación da cidadanía a través de
actividades de ocio en tempo libre e de promoción da cultura tradicional.
- Promover a cohesión social da cidade e da cidadanía, a través de espazos e
foros abertos de debate, intercambio de ideas e experiencias para a
comunicación
social.
- Programas de sensibilización e ampliación dos recursos propios a través de
captación de novos asociados, doazóns e colaboracións.

4º.- Ámbito temporal:

Anual
- Convenio Asociación Jóvenes Empresarios de Vigo y Mancomunidad: 3.600 €
- Convenio Asociación Gallega Amigos del Rocío: 5.000 €
- Convenio Federación Asociacións Familiares e Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES): 5.000 €
- Convenio Asociación Amas de Casa e Consumo AGARIMO: 13.000 €
- Convenio Asociación Jubilados e Pensionistas Villa Galicia: 4.000 €
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- Convenio Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva Monte da Mina de Castrelos:
17.000 €
- Convenio Fundación Igual Arte: 10.000 €
- Convenio Federación de Peñas Recreativas El Olivo: 15.000 €
- Convenio Asociación Mariñeiros Artesanais: 16.000 €
- Convenio Asoc Nenos Hiperactivos ANHIDA: 2.000
5º.- Custes previsibles e
fontes de financiamento:

Plurianual
100% financiación municipal

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

90.600 €
88.600 €
88.600 €

Plan de acción:
- Aprobación dos orzamentos do Concello de Vigo polo Pleno da Corporación,
consignando as aplicacións orzamentarias nominativas coas súas respectivas
contias para cada unha das axudas desta liña de subvencións.

6º.- Plan de acción, Liñas
básicas das Bases
Reguladoras:

- Tramitación administrativa dos distintos expedientes de axudas seguindo a
Guía de tramitación da Xestión Municipal de Expedientes para as subvencións
nominativas.
Obxecto: os convenios teñen por obxecto a regulación detallada dos termos da
concesión das subvencións directas previstas nominativamente nos orzamentos
xerais do Concello de Vigo a favor de cada entidade.
Obxectivos: contribuir a existencia e funcionamento ordinario das asociacións
mediante o fomento do asociacionismo e a participación cidadá nas distintas
actividades da entidade mendiante a axuda no financiamento dos gastos de
aluguer e mantemento do seu local social.

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados: SI
Memoria económica.: SI
Crédito concedido: SI
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: SI
Número de concesións: SI
7º.- Réxime de seguimento Número de denegacións: SI
Crédito concedido: SI
e control:
Contía media:
% de financiamento do Concello: SI
Nº de beneficiados pola acción: SI
% de beneficiados en relación co obxectivo:SI
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos:SI
8º.- Modalidade de
concesión:

Nominativas, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Veciños e veciñas da cidade

10º.- Prevese nas Bases a
efectiva Consecución da
igualdade
11º.- Aplicación/s
orzamentaria/s:

Si:
Non
Linguaxe non discriminatorio: si
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:
Partida: 9240 Aplicación:
Importe:
Ano: 2021 – 2022 –
4800001
Convenio Asociación
15.000,00 € 2023
Gallega Amigos del Rocío
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Partida: 9240
4800007

Aplicación:
Ano: 2021 – 2022 –
Convenio Federación
Importe:
2023
Asociacións Familiares e 15.000,00 €
Enfermos Mentais de
Galicia (FEAFES)

Partida: 9240
4800014

Aplicación:
Importe:
Asociacion Jubilados e
12.000 €
Pensionistas Villa Galicia

Partida: 9240
4890006

Aplicación:
Convenio Asociación
Amas de Casa e
Consumo AGARIMO

Partida:
4800003

Ano: 2021 – 2022 –
2023

Ano: 2021 – 2022 –
Importe:
2023
39.000,00 €

Aplicación:
Importe:
9240Convenio
Asociación
10.800,00
Jóvenes Empresarios de
Vigo y Mancomunidad

Ano: 2021 – 2022 - 2023
€

Partida: 9240
4890009

Aplicación:
Ano: 2021 – 2022 –
Convenio Asociación
Importe:
2023
Veciñal, Cultural e
51.000,00 €
Deportiva Monte da Mina
de Castrelos

Partida: 9240
4890012

Ano: 2021 – 2022 –
Aplicación:
Importe:
2023
Convenio Fundación Igual 30.000,00 €
Arte

Partida: 9240
4890001

Partida: 9240
4890013

Aplicación:
Importe:
Convenio Federación de
45.000,00 €
Peñas Recreativas El
Olivo
Aplicación:
Asociación Mariñeiros
Artesanais

Importe:
48.000,00 €

Aplicación:
Importe:
Partida: 9240
Asoc Nenos Hiperactivos 2.000,00 €
7800002
ANHIDA
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.

ÁREA DE:
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
Liña de Subvención ou Liña 4. Fomento de actividades sociais.
acción:
4.2. Actividades de carácter social.
4.7. Actividades de interese público realizadas a través de agrupacións de
persoas, asociacións, etc.
4.14. Atención ás necesidades das organizacións sen ánimo de lucro.

1º.Obxectivos Promoción das actividades realizadas polo Movemento Asociativo e axuda
para o mantemento e funcionamento dos centros asociativos veciñais a través
estratéxicos:

de axudas económicas a entidades sen ánimo de lucro que operan no
movemento veciñal, social, cultural e deportivo, constituídas legalmente como
tales, para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá no concello
de Vigo.

2º.Sectores
ou Entidades, sen ánimo de lucro, inscritas nos epígrafes 10.1 e 10.5 do Rexistro
colectivos ao que vai Municipal de Asociacións (RMA), que operen no movemento veciñal e
traballen no ámbito sociocomunitario, da participación cidadá e das relacións
dirixido:
cidadáns.
3º.- Obxectivos e efectos - Contribuír á existencia e funcionamento ordinario das asociacións veciñais e
sociedades culturais, para a representación e defensa de intereses xerais e
que se pretenden:

sectoriais.
- Potenciar a xeración e continuidade de grupos e programas de actuación
estables, sen prexuízo da diversidade de actividades programadas.
- Fomentar proxectos de actividades, servizos, o emprego de novas
tecnoloxías, os programas formativos nas propias sedes das asociación.
- Apoiar ás entidades asociativas no desenvolvemento dos seus proxectos
para o fomento de participación cidadá, nos que se poden incluír actuacións
nos campos da cultura, o benestar social, o ocio e a integración veciñal, en
xeral,
de
contido
sociocomunitario.
- Potenciar a dinamización social e as relacións da cidadanía a través de
actividades de ocio en tempo libre e de promoción da cultura tradicional.
- Promover a cohesión social da cidade e da cidadanía, a través de espazos e
foros abertos de debate, intercambio de ideas e experiencias para a
comunicación
social.
- Programas de sensibilización e ampliación dos recursos propios a través de
captación de novos asociados, doazóns e colaboracións.
Anual

4º.- Ámbito temporal:
5º.- Custes previsibles e Plurianual
fontes de financiamento: 100% financiación municipal

Ano 2021
375.000,00-€
Ano 2022
375.000,00-€
Ano 2023
375.000,00-€
6º.- Plan de acción, Liñas Obxecto: concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas
básicas
das
Bases económicas ás asociacións veciñais e sociedades culturais, sen ánimo de
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Reguladoras:

lucro que operan no movemento veciñal, constituídas legalmente como tales,
para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral.
Obxectivos: fomentar as actividades das entidades asociativas mediante
axudas económicas destinadas a: Programa I: gastos mantemento, Programa
II: gastos equipamento e Programa III: gastos en obras e adquisición de
inmobles.
Suxeitos obxectivo: Entidades, sen ánimo de lucro, inscritas nos epígrafes
10.1 e 10.5 do Rexistro Municipal de Asociacións (RMA), que operen no
movemento veciñal e traballen no ámbito sociocomunitario, da participación
cidadá
e
das
relacións
cidadáns.
Criterios de valoración:
a) Traxectoria e antigüidade da entidade.- Ata 10 puntos.
Valorarase tendo en consideración as datas de constitución e a inscrición no
Rexistro Municipal de Asociacións:
• Segundo o ano de inscrición no Rexistro Municipal de Asociacións: Ata 5
puntos
Ano 87 a 93
5
Ano 94 a 99
4
Ano 2000 a 2005
3
Ano 2006 a 2012
2
Ano 2013 a 2018
1
En adiante0
• Segundo o ano de constitución da entidade: Ata 5 puntos
Antigüidade:
mais de 50 anos 5
26 a 50 anos 4
11 a 25 anos 3
5 a 10 anos 2
1 a 4 anos 1
0 anos
0
b) Representatividade e área de influencia.- Ata 5 puntos
Valorarase tendo en consideración o número de socios numerarios da
asociación.
• SociosAta 500 socios 1
De 501 a 1000 socios 2
De 1001 a 1500 socios 3
De 1501 a 2000 socios 4
Mais de 2000 socios 5
c) Capacidade económica, suficiente e axeitada da entidade para xestionar as
propostas presentadas.- Ata 10 puntos:
◦ Segundo o presuposto de gastos do ano anterior (2018): Ata 5 puntos
Presuposto:
Ata 10.000 €
5
De 10.001 a 50.000 € 4
Do 50.001 a 70.000 € 3
Do 70.001 a 100.00 € 2
Mais de 100.000 € 1
◦ Segundo a porcentaxe económica que achega a entidade para facer fronte
ao custe do proxecto para o que solicita a subvención: Ata 5 puntos
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Solvencia:
Do 56% ata o 100% 1
Do 41% ata o 55% 2
Do 26% ata o 40% 3
Do 16% ata o 25% 4
Ata o 15%
5
d) Calidade e viabilidade técnica e económica do proxecto de actividades.- Ata
25 puntos.
Valoraranse o proxecto de actividades, atendendo ás mesmas de maneira
individual e tendo en conta:
A) Que sexan capaces de xerar grupos ou programas estables fronte a
accións puntuais.
Duración media dos programas ou grupos estables (máximo 8 puntos)
Ata 3 meses: 2 puntos
Ata 6 meses: 4 puntos
Ata 9 meses: 6 puntos
Ata 12 meses: 8 puntos
B) Maior número de actividades desenvolvidas, a diversidade de contidos, a
súa duración.
Número de actividades formativas (máximo 8 puntos)
1-10 actividades: 2
puntos
11-20 actividades: 4
puntos
21-30 actividades: 6
puntos
Máis de 31 actividades: 8 puntos
C) Que os programas inclúan contidos e métodos socioculturais e/ou
socioeducativos.
Número de actividades formativas (máximo 5 puntos):
1-3 programas: 2 puntos
4-7 programas: 3 puntos
8-11 programas: 4 puntos
12 ou mais programas: 5 puntos
D) Avaliarase positivamente o emprego da lingua galega na realización das
actividades que fundamentan a concesión da subvención (máximo 2 puntos):
Si: 2 puntos Non: 0 puntos Parcial: 1 puntos
E) Colaboración, coordinación e concertación dos proxectos con outras
entidades asociativas e aposta pola promoción de alianzas e do traballo en
rede (máximo 2 anos):
0 entidades: 0 puntos
1-3 entidades ou colaboración puntual: 1 puntos
4 ou mais entidades ou colaboración estable: 2 puntos
No caso de que a proxecto de actividades non obteña a puntuación mínima de
5 puntos por este concepto, entenderase desestimada a solicitude.
f) Calidade e viabilidade técnica e económica das propostas.- Ata 30 por
Programa. Distribuirase un total de 25 puntos por tramos en base ao custe do
proxectos achegados para cada un dos Programas (gastos en mantemento,
gastos en equipamento e gasto en obras):
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De 1 € a 1.000 €: 1 punto
De 4.001 a 4.500 €: 11 puntos
De 1.001 a 1.250 €: 2 puntos
De 4.501 a 5.000 €: 12 puntos
De 1.251 a 1.500 €: 3 puntos
De 5.001 a 5.500 €: 13 puntos
De 1.501 a 1.750 €: 4 puntos
De 5.501 a 6.000 €: 14 puntos
De 1.751 a 2.000 €: 5 puntos
De 6.001 a 6.500 €: 15 puntos
De 2.001 a 2.250 €: 6 puntos
De 6.501 a 7.000 €: 16 puntos
De 2.251 a 2.500 €: 7 puntos
De 7.001 a 8.000 €: 17 puntos
De 2.501 a 3.000 €: 8 puntos
De 8.001 a 9.000 €: 18 puntos
De 3.001 a 3.500 €: 9 puntos[...]
De 3.501 a 4.000 €:10 puntos
De 15.001 en adiante : 25 puntos
• Mellora da accesibilidade cara a integración de colectivos con
discapacidade, a través da eliminación de barreiras arquitectónicas,
tecnolóxicas ou de integración : Ata 5 puntos
Porcentaxe do custe do proxecto adicado a esta finalidade:
100 % 5 puntos
Igual ou superior ao 75%4 puntos
Igual ou superior ao 50 %3 puntos
Igual ou superior ao 25 %2 puntos
Menos do 25 %1 punto
g) Colaboración das entidade coa acción da Administración Local. Ata 20
puntos
• Valorarase o número de rexistros tramitados (Xestión de Expedientes
Municipal) relacionados con peticións de carácter sociomunitario (solicitudes,
queixas, suxestións...). Máximo 10 puntos:
Ata 3 rexistros: 4 puntos
De 4 a 6 rexistros: 8 puntos
Mais de 7 rexistros: 10 puntos
• Grao de contacto, implicación e colaboración da entidade solicitante coa
Concellería de Participación Cidadá, puntuarase o número de comunicacións
de actos, actividades e actuacións programadas, informacións, actualizacións
de datos dos que teña coñecemento o servizo de Participación Cidadá.
Máximo 5 puntos.
• Participación noutros programas municipais: valorase con 2 puntos cada un
dos programas municipais nos que se participe, ata un máximo de 5 puntos.
h) Xustificación das subvencións.- Ata 10 puntos Coa avaliación deste criterio,
o que se pretende é valorar o esforzo realizado pola entidade para unha
correcta execución e xustificación das subvencións concedidas.
• Restarase un punto por cada unha das emendas ou documentos requiridos
para subsanar a xustificación presentada no 2018
• A aquelas entidades as que se lles aplicou a redución proporcional por
xustificación incompleta, restaráselle 2 puntos mais cando a porcentaxe
xustificada supere o 50% e, 3 puntos cando a porcentaxe xustificada sexa
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inferior ao 50 %.
• Aquelas entidades que non xustificaron ou presentaron renuncia expresa
obterán unha puntuación de 0 puntos.
i) Utilización da ferramenta en liña “Asociacións en Rede”
(asociacions.vigo.org). Ata 5 puntos Terase en conta a súa antigüidade como
usuario da páxina e o número de publicacións realizadas:
• Antigüidade na páxina asociacions.vigo.org. Ata 2 puntos
• 1 ano ou mais (anterior á data da convocatoria): 2 puntos
• Inferior a 1 ano: 1 punto
• Publicación de novas no último ano (*).
Ata 2 puntos: • De 1 a 4 publicacións: 1 punto • 5 publicacións ou mais: 2
puntos • Outras publicacións no último ano (fotos, muro...): 1 punto
(*) Non se computan as publicacións de ofertas de emprego por tratarse dun
trámite de obrigado cumprimento esixido polas bases da convocatoria de
subvencións para o fomento do emprego.
Contía máxima subvencionada:
Programa I: 150.000,00 € (cento corenta e oito mil euros). A subvención por
este concepto non poderá superar, en ningún caso, o límite de 5.000 €.dos
Programas II e III: 225.000 € (cento cincuenta mil euros). A subvención por
este concepto non poderá superar, en ningún caso, os 5.000 € en
equipamento e no programa de obras o 80% do custe total do proxecto ou,
en todo caso, os 15.000 €.

7º.Réxime
de
seguimento e control:
Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados. si
Memoria económica de custes e ingresos.si
Indicadores, como mínimo os seguintes:
Número de solicitudes: si
• Número de concesións: si
• Número de denegacións: si
Crédito concedido: si
Contía media: si
• % de financiamento do Concello: si
• Nº de beneficiados pola acción: si
• % de beneficiados en relación co obxectivo: si

8º.Modalidade
concesión:
9º.- Beneficiarios:

de

Concorrencia competitiva

Colectivos afectados: veciños e veciñas da cidade

10º.- Prevese nas Bases Si:
a efectiva Consecución Linguaxe non discriminatorio: si
Exclusión de proxectos que segreguen:
da igualdade
Valoración positiva dos proxectos que fomenten a
igualdade:
Outros:
Valoración
igualdade:

11º.-Aplicación/s

positiva

dos

Outros:
Número
Aplicación:
9240 4890000 Subvencións
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orzamentaria/s:

Entidades Cidadás
Número
Aplicación:
Importe:
9240 7800010 Subvencións
Capital 525.000,00.-€
Asociacións
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimento á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:

TURISMO

Liña de Subvención ou acción:

Liña estratéxica: 4. 4.11 defensa sectores económicos.
Subvención por interese xeral á Federación de
empresarios da Provincia de Pontevedra (FEPROHOS)
para o control do grao de cumprimento das medidas
hixiénico sanitarias contra o Covid-19 na hostalería da
cidade (EXPTE. 7783-104)

1º.- Obxectivos estratéxicos:

• Controlar o grado de cumprimento das medidas
hixiénico sanitarias, a través de visitas
anónimas, visitas correctivas e posteriores visitas de
control no caso de incumprimento.
• Mellorar e corrixir as deficiencias, para o cumprimento
das medidas hixiénico sanitarias contra a COVID-19 nos
establecementos hoteleiros, cafeterías, bares e
restaurantes da cidade de Vigo.
• Medir mediante enquisas e verificacións o grao de
cumprimento dos establecementos vigueses con respecto
as medidas sanitarias hixiénicas requiridas na actual
situación de pandemia.
• Proporcionar ao Concello de Vigo unha liña de
información actualizada e continua sobre a situación do
sector hostaleiro, e mellorar o cumprimento da
normativa do sector hostaleiro de Vigo.
• Recoñecemento do correcto cumprimento do
establecemento por parte de FEPROHOS e
o Concello de Vigo, cun sistema de pegatinas que
conterán un código Qr, con acceso a un listado de
establecementos recoñecidos par evitar falsificacións.
• Elaboración de informes mensuais e seguimento, asi
como aqueles que solicite o concello de Vigo.
• Asesoramento aos establecementos visitados.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Hostalería e hostalería

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Control do grao de cumprimento das medidas hixiénico
sanitarias contra o Covid-19 na hostalería e hostalería da
cidade

4º.- Ámbito temporal:

14.12.2020 a 30.04.21
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 71/142
5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

Ano 2020
Ano 2021

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción:
Obxecto:
Obxectivos:
Suxeitos obxectivo: Sector Hostaleiro
Criterios de valoración: NO
Criterios de exclusión: NO
Puntuación mínima para ser valorada: NO
Contía máxima subvencionada: 75.000€
2020

37.500€

2021

37.500€

Prazo para aprobar a convocatoria: NO
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
Prazo límite de xustificación 01.11.21
Memoria económica.: 01.11.21
Crédito concedido: 75.000€
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Número de solicitudes: no
Número de concesións: no
Número de denegacións: no
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción: 1711 Locais,
% de beneficiados en relación co obxectivo:
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos

8º.- Modalidade de concesión:

Subvención por interese xeral

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: sector hostaleiro

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio:
Exclusión de proxectos que segreguen:
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade:
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
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1º.- Obxectivos estratéxicos:

URBANISMO E VIVENDA_Expediente PES 13235/431
Liña 2.- Axudas á rehabilitación de vivendas

Rexeneración e renovación urbanas en áreas declaradas
como de reforma integral (ARI) pola Administración
competente.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Propietarios e usuarios de vivendas. Ámbito privado.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Rehabilitación de vivendas e dos elementos comúns dos
edificios colectivos dentro das ARIs declaradas.

4º.- Ámbito temporal:

Anual: Non.

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual: 3.743.003

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción: Plan de subvencións á rehabilitación.
Obxecto: Cubrir parte dos gastos da execución das obras
ou traballos de mantemento e intervención en edificios e
vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e
elementos comúns, a fin de adecualos á normativa
vixente.
Obxectivos: Fomentar a rexeneración e renovación
urbanas, mellorando os tecidos residenciais e
recuperando funcionalmente conxuntos históricos,
centros urbanos e barrios degradados, redución da
demanda enerxética.
Suxeitos obxectivo: Propietarios e usuarios de vivendas
situadas nos ámbitos declarados como Áreas de
Rehabilitación Integral.

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

1.247.668€
1.247.668€
1.247.667€

Criterios de valoración:
1. Estar en disposición dos títulos habilitantes esixibles
para o desenvolvemento dos traballos obxecto da axuda
(comunicación previa, licenza...) con data previa á
xuntanza da comisión avaliadora.
2.- Nivel de protección do edificio no Planeamento.
3.- Tipo de actuación que se vai realizar (mellora da
seguridade estrutural ou construtiva, accesibilidade,
eficiencia enerxética).
4.- Características do inmoble (nº de vivendas).
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Criterios de exclusión: Non se prevé
Puntuación mínima para ser valorada: Non existe
Contía máxima subvencionada: 25.000€ por vivenda para
rehabilitación e 30.000€ para nova edificación en
substitución.
Prazo para aprobar a convocatoria: 1 mes.
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:
Informe técnico de la Oficina de Rehabilitación e
cualificación definitiva da Xunta de Galicia.
Memoria económica: Comprobación en relación ó
proxecto aprobado e executado.
Crédito concedido:
Indicadores, como mínimo, os seguintes: SÍ
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva

º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Propietarios e usuarios de vivendas
en ARIs

Non
Non
Non
Si

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non:
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: Si
Exclusión de proxectos que segreguen: Non
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: Non se prevé
Outros:
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s: Programa 1510- Concorrencia
Económica: 7800005, 7800016, 7801000, 7801900
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

URBANISMO E VIVENDA_Expediente PES 13235/431

Liña de Subvención ou acción:

Liña 1.- AXUDAS Á ACCESIBILIDADE EN EDIFICIOS.

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 11/02/2021 11:59:44 -
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1º.- Obxectivos estratéxicos:

Mellora da accesibilidade en edificios de vivendas,
eliminando barreiras arquitectónicas.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Comunidades de propietarios de vivendas. Ámbito
privado.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Fomentar a mellora da accesibilidade e eliminación de
barreiras arquitectónicas nas edificacións residenciais
colectivas existentes no termo municipal de Vigo.

4º.- Ámbito temporal:

Anual: Non. Bianual: 2020-2021; 2022-2023

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual: 150.000€
Recursos Propios

6º.- Plan de
Reguladoras:

acción,

Liñas

básicas

das

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

50.000€
50.000€
50.000€

Bases Obxecto: Regular a concesión de subvencións coa
finalidade de fomentar a mellora da accesibilidade e
eliminación de barreiras arquitectónicas nas edificacións
residenciais colectivas existentes no termo municipal de
Vigo, mediante a entrega, a fondo perdido, dunha axuda
económica ós propietarios, que cumprindo os requisitos
desta convocatoria, promovan e executen ou teñan
executado durante o período de referencia, actuacións de
primeira instalación de ascensores, ramplas, plataformas
elevadoras, varandas ou calquera outras obras ou
instalacións que teñan por finalidade salvar os desniveis
existentes entre a beirarrúa e o portal ou entre este e o
ascensor, así como, dos descansos de entrada ás
diferentes vivenda que integran o inmoble ou que, en
xeral, supoñan unha mellora efectiva da accesibilidade ou
a eliminación de barreiras en escaleiras e vestíbulos.
Obxectivos: Fomentar a realización de obras de
accesibilidade nos edificios eliminando barreiras
arquitectónicas.
Suxeitos obxectivo: Propietarios de vivendas colectivas.
Criterios de valoración:
1. Antigüidade da edificación.
2. Número de andares.
3. Número de vivendas ocupadas.
4. Accesibilidade de residentes (discapacidade/mobilidade
reducida).
5. Orzamento.
6. Catalogación.
Criterios de exclusión: Vivendas desocupadas.
Puntuación mínima para ser valorada: Non existe.
Contía máxima subvencionada: 3.000€ por edificio.
Prazo para aprobar a convocatoria: 3 MESES.
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Expediente nº: 88/1102
7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos
alcanzados: Memoria de actuación en relación a un
proxecto de obra.
Memoria económica de custes e ingresos: Memoria
detallada de custos nos que se incorre.
Indicadores, como mínimo os seguintes: SI
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Comunidades de propietarios.

Non
Non
Non
Sí

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da
igualdade
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s: 1510.7800000

Non
prevé
Concorrencia

Aplicación:
1510.7800000
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
Contido reflectido no artigo 12 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.
ÁREA DE:

URBANISMO E VIVENDA_Expediente PES 13235/431

Liña de Subvención ou acción:

Liña 3.- Axudas á iluminación edificios catalogados

1º.- Obxectivos estratéxicos:
2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Comunidades de propietarios de vivendas. Ámbito privado.

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

Posta en valor
arquitectónico

4º.- Ámbito temporal:

Anual: Non. Bianual: 2020-2021; 2022-2023

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual: 60.000€
Recursos Propios

ASINADO POR: Tecnico Superior De Actividades Economicas (Juan Gonzalez Ramirez) 11/02/2021 11:59:53 -
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6º.- Plan de
Reguladoras:

Documento asinado

Fomento de iluminación de edificios históricos

acción,

Liñas

básicas

das

do

patrimonio

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

histórico-artístico

20.000€
20.000€
20.000€

Bases Obxecto: Regular a concesión de subvencións coa
finalidade de fomentar a
Obxectivos: Fomentar a realización de obras de
instalación de sistemas de iluminación de fachadas, baixo
a autorización previa e supervisión da Administración.
Suxeitos obxectivo: Propietarios de vivendas colectivas.
Criterios de valoración: Grado de catalogación estrutural,
integral, monumental.
Criterios de exclusión: Inexistencia de informe favorable
de Patrimonio da Xunta e de licenza municipal.
Puntuación mínima para ser valorada: Non existe.
Contía máxima subvencionada: 10.000€ por edificio.
Prazo para aprobar a convocatoria: 3 MESES.

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos
alcanzados: Memoria de actuación en relación a un
proxecto de obra.
Memoria económica de custes e ingresos: Memoria
detallada de custos nos que se incorre.
Indicadores, como mínimo os seguintes: SI.
Número de solicitudes:
Número de concesións:
Número de denegacións:
Crédito concedido:
Contía media:
% de financiamento do Concello:
Nº de beneficiados pola acción:
% de beneficiados en relación co obxectivo:

8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio
Directa, con convenio
Directa, sin convenio
Concorrencia competitiva

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Comunidades de propietarios.
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CONCELLO DE VIGO
Expediente nº: 88/1102
10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da
igualdade
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s: 1510.7800001

Non
prevé
Concorrencia

Aplicación:

Importe:
60.000 €

Ano:
2021-2023
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1510.7800001

se
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Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:
Liña de Subvención ou acción:

TURISMO E XUVENTUDE
2.2 Subvención nominativa para contribuír ao Fomento
do funcionamento de espazos de dinamización infantil.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Desenvolvemento dun PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
INFANTIL E XUVENIL que cubra as necesidades de ocio
e tempo de lecer dos/as máis novos/as e cun marcado
carácter formativo en valores positivos para o seu
desenvolvemento integral e a súa socialización.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Nenos e nenas da cidade de idades comprendidas entre
os 6 a 13 anos

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

* Ofrecer un espazo de integración e de lecer educativo
estable.
* Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor,
afectivo e social das nenas e nenos destinatarios a través
do xogo e de actividades lúdicas.
* Favorecer a participación e a integración social das
persoas destinatarias, así coma das súas familias.
* Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e
de convivencia entre os persoas destinatarias, así como o
desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades
persoais e grupais.
* Fomentar a educación en igualdade de oportunidades
entre nenas e nenos así como promover a coeducación
para previr a violencia de xénero.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción:

7º.- Réxime de seguimento e control:

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:SI
Memoria económica.:SI
Crédito concedido:

Copia do documento - Concello de Vigo

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

28.000 €
28.000 €
28.000 €

Convenio de colaboración co
Asociación Veciñal, cultural e deportiva de Lavadores
Obxectivos:Desenvolvemento dun PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL en Lavadores.
Suxeitos obxectivo: Nenos e nenas de 6 a 12 anos
Contía máxima subvencionada: 28.000 €
Prazo para aprobar a convocatoria: 1º trimestre do ano
Obxecto: Ofrecer un espazo de integración e de lecer
educativo estable.
Suxeitos obxectivo: Nenos e nenas de 6 a 12 anos
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Expediente nº: 71/142
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Nº de participantes, desagregados por sexo.
Nº de actividades desenvolvidas no centro.
Nº de actividades desenvolvidas na cidade e fora dela.
Número de solicitudes: 1
Número de concesións: 1

Número de denegacións: 0
Crédito concedido: 28.000 €
% de financiamento do Concello: 80%
Nº de beneficiados pola acción: unha media 3.500 nenos
e nenas anuais
% de beneficiados en relación co obxectivo: 14%
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos 80%
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Colectivos afectados:Nenos e nenas

SI

de idades comprendidas entre os 6 e 12 anos

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen: SI
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: SI
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo
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Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:
Liña de Subvención ou acción:

1º.- Obxectivos estratéxicos:

TURISMO E XUVENTUDE
2.2 Subvención nominativa para contribuír ao Fomento
do funcionamento de espazos de dinamización infantil.

Desenvolvemento dun DESENVOLVEMENTO DUN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E
XUVENIL CONCRETADO NUNHA LUDOTECA
INCLUSIVA, que cubra as necesidades de ocio e tempo
de lecer dos/as máis novos/as e cun marcado carácter
formativo en valores positivos para o seu
desenvolvemento integral e a súa socialización.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Nenos e nenas da cidade de idades comprendidas entre
os 4 a 10 anos

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

* Ofrecer un espazo de integración e de lecer educativo
estable.
* Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor,
afectivo e social das nenas e nenos destinatarios a través
do xogo e de actividades lúdicas.
* Favorecer a participación e a integración social das
persoas destinatarias, así coma das súas familias.
* Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e
de convivencia entre os persoas destinatarias, así como o
desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades
persoais e grupais.
* Fomentar a educación en igualdade de oportunidades
entre nenas e nenos así como promover a coeducación
para previr a violencia de xénero.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción: subvención nominativa mediante

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

24.500
24.500
24.500

Convenio de colaboración coa asociación APAMP,
Asociación de Familias de Persoas con Parálises
Cerebral.
Contía máxima subvencionada: 24.500 €
Prazo para aprobar a convocatoria: 1º trimestre do ano
Obxecto: Ofrecer un espazo de integración e de lecer
educativo estable.
Suxeitos obxectivo: Nenos e nenas de 4 a 10 anos

7º.- Réxime de seguimento e control:
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Expediente nº: 71/142
Memoria económica.:SI
Crédito concedido:
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Nºparticipantes, desagregados por sexo.
Nº de actividades desenvolvidas no centro.
Nº de actividades desenvolvidas na cidade e fora dela.
Número de solicitudes: 1
Número de concesións: 1

Número de denegacións: 0
Crédito concedido: 24.500 €
% de financiamento do Concello: 80%
Nº de beneficiados pola acción: unha media 3.300 nenos
e nenas anuais
% de beneficiados en relación co obxectivo: 12%
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos 80%
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos afectados: Colectivos afectados:Nenos e nenas

SI

de idades comprendidas entre os 4 e 10 anos

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen: SI
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: SI
Outros: Actividade inclusiva: SI
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:

Copia do documento - Concello de Vigo

Concorrenci Aplicación:
3370.489.00.03
a NO

Importe:
24.500 €

Período:
2021-2023

Data impresión: 08/06/2021 22:23

Páxina 2 de 2

Aprobado en Xunta de Goberno do 21/05/2021
CSV: 29EHDA-5255C8-EH2E5F-P86BTB-4EWWHT-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección http://www.vigo.org/csv

CONCELLO DE VIGO

Documento asinado

ASINADO POR: Xefa Xuventude (Mª Del Pilar Carneiro Miniño) 22/04/2021 09:55:27 - APROBADO POR XUNTA DE GOBERNO LOCAL - AYTO DE VIGO - P3605700H 21/05/2021 12:01:55 -

Expediente nº: 71/142
Contido reflectido no artigo 12 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.
O Plan Estratéxico da cumprimenteo á Lei Orgánica 3/2007, de 27 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
ÁREA DE:
Liña de Subvención ou acción:

TURISMO E XUVENTUDE
2.2 Subvención nominativa para contribuír ao Fomento
do funcionamento de espazos de dinamización infantil.

1º.- Obxectivos estratéxicos:

Desenvolvemento dun PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN
INFANTIL E XUVENIL que cubra as necesidades de ocio
e tempo de lecer dos/as máis novos/as e cun marcado
carácter formativo en valores positivos para o seu
desenvolvemento integral e a súa socialización.

2º.- Sectores ou colectivos ao que vai dirixido:

Nenos e nenas da cidade de idades comprendidas entre
os 6 a 13 anos

3º.- Obxectivos e efectos que se pretenden:

* Ofrecer un espazo de integración e de lecer educativo
estable.
* Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor,
afectivo e social das nenas e nenos destinatarios a través
do xogo e de actividades lúdicas.
* Favorecer a participación e a integración social das
persoas destinatarias, así coma das súas familias.
* Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e
de convivencia entre os persoas destinatarias, así como o
desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades
persoais e grupais.
* Fomentar a educación en igualdade de oportunidades
entre nenas e nenos así como promover a coeducación
para previr a violencia de xénero.

4º.- Ámbito temporal:

Anual

5º.- Custes previsibles e fontes de financiamento:

Plurianual

6º.- Plan de acción, Liñas básicas das Bases Reguladoras:

Plan de acción: Convenio de colaboración co Centro

Ano 2021
Ano 2022
Ano 2023

24.500 €
24.500 €
24.500 €

Recreativo, artístico e cultural de Coruxo
Obxectivos:Desenvolvemento dun PROGRAMA DE
DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL en Coruxo.
Suxeitos obxectivo: Nenos e nenas de 6 a 13 anos
Contía máxima subvencionada: 24.500 €
Prazo para aprobar a convocatoria: 1º trimestre do ano
Obxecto: Ofrecer un espazo de integración e de lecer
educativo estable.
Suxeitos obxectivo: Nenos e nenas de 6 a 13 anos

7º.- Réxime de seguimento e control:

Copia do documento - Concello de Vigo

Memoria explicativa das accións e obxectivos acadados:SI
Memoria económica.:SI
Crédito concedido:
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Expediente nº: 71/142
Indicadores, como mínimo, os seguintes:
Nºparticipantes, desagregados por sexo.
Nº de actividades desenvolvidas no centro.
Nº de actividades desenvolvidas na cidade e fora dela.
Número de solicitudes: 1
Número de concesións: 1

Número de denegacións: 0
Crédito concedido: 24.500 €
% de financiamento do Concello: 80%
Nº de beneficiados pola acción: unha media 3.500 nenos
e nenas anuais
% de beneficiados en relación co obxectivo: 14%
% obxectivos acadados/obxectivos perseguidos 80%
8º.- Modalidade de concesión:

Nominativa, con convenio

9º.- Beneficiarios:

Colectivos

SI

afectados:Nenos e nenas
comprendidas entre os 6 e 13 anos

de

idades

10º.- Prevese nas Bases a efectiva Consecución da Si:
Non
igualdade
Linguaxe non discriminatorio: SI
Exclusión de proxectos que segreguen: SI
Valoración positiva dos proxectos que
fomenten a igualdade: SI
11º.- Aplicación/s orzamentaria/s:
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Concorrencia
NO

Aplicación:

Importe:

3370.489.00.04 24.500 €

Período:
2021-2023
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