Resolución núm. 2019/1206

RESOLUCIÓN
Aprobación inicial e acordo de exposición ao público no BOP das Bases reguladoras do Programa de
cooperación cos concellos BenOurense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención
á primeira infancia (PAI).

Como en exercicios anteriores, seguindo instrucións desta Presidencia, á Área de Benestar
procedeu á elaboración das bases do Programa de cooperación BenOurense Infancia para
a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia (PAI) pola Deputación
Provincial de Ourense.
O proxecto de bases reguladoras recolle un importante cambio ao incorporar, como criterios
con incidencia na repartición económica a “perspectiva de reto demográfico”, facéndose así
partícipe dos acordos da VI conferencia de Presidentes, celebrada o 17 de xaneiro de 2017,
onde se acordou o impulso de medidas específicas para facer fronte aos desafíos
demográficos entre os que se enumerou a concreción dunha Estratexia Nacional fronte ao
reto demográfico.
No marco das medidas para ter en conta nesta Estratexia Nacional fronte ao reto
demográfico, considérase que todo cambio demográfico ten unha gran incidencia sobre o
estado do benestar, fundamentalmente en campos como pensións, saúde e servizos sociais
de atención a persoas maiores e persoas dependentes.
Todas estas propostas e medidas teñen que ser impulsadas e definidas desde todos os
niveis da administración, e neste sentido é especialmente sensible a administración local,
como administración de proximidade, a máis próxima aos cidadáns e a primeira que debe
atender as demandas da cidadanía.
Os cambios agora propostos atopan o seu respaldo no documento de acción elaborado pola
Comisión de Despoboamento da FEMP, tendo en conta que a regresión demográfica
converteuse nun problema de Estado e como tal, é preciso responder desde unha
perspectiva de gobernanza multinivel, que na práctica leva a implicación de todas as
administracións públicas en todas as súas frontes de acción.
Os concellos que poden optar a este programa de subvencións clasifícanse, segundo a
aplicación dos criterios recollidos no anexo I das presentes bases, en: a) grado 0 , b) grado
1, c) grado 2 e d) grado 3, en aplicación dos criterios de : 1) poboación, 2) situación
xeográfica, 3) perda de poboación , 4) densidade demográfica municipal, 5) índice de
envellecemento e 6) taxa de natalidade.
Este clasificación en grados será a que se teña en conta para atribuírlle un “coeficiente de
ponderación”, sobre o que se calculará a subvención á que poden optar.
No anexo II destas bases recóllese a distribución dos concellos da provincia de Ourense de
menos de 5.000 habitantes e o coeficiente de ponderación que lles corresponde en atención
a súa clasificación en grados.
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Recóllese igualmente a obriga das administracións beneficiarias de publicitar debidamente o
co - financiamento da Deputación de Ourense no afán de dar a coñecer ao cidadán que os
servizos e programas nos que colabora este administración.
O contido do programa é o seguinte:
Primeira- Obxecto da subvención:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da
Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións do
Programa “BenOurense Infancia” en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas
ás corporacións locais para o mantemento dos “Puntos de Atención a Primeira Infancia
(PAI)”.
Para os efectos das presente convocatoria enténdese como PAI aqueles establecementos
de carácter diúrno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de 5.000
habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por
finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3
anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Exceptúanse
aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou
entidade que poida substituíla.
A través deste programa a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos de
mantemento dos centros e demais gastos inherentes ós servizos prestados dentro do PAI.
Para as subvencións concedidas nesta acción resérvase crédito na aplicación 2311/46201
do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2019 por importe
de 125.000,00€ (cento vinte cinco mil euros).
Segunda.- Beneficiarios.
Poderán obter subvención os concellos de menos de 5.000 habitantes da provincia de
Ourense, que teñan PAIs de titularidade municipal e que non estean xestionados polo
Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substitúa.
Terceira- Contía da subvención.
O importe da subvención obterase da realización dos seguintes cálculos:
a) Cada concello de menos de 5.000 habitantes e, por elo, con posibilidade de ter xa en
funcionamento un PAI e solicitar a axuda obxecto desta convocatoria, ten unha clasificación
en grados obtida pola aplicación dos criterios recollidos no anexo I, sendo o grado 0 é o de
menor risco demográfico, o grado 1 de menor risco demográfico que o
grado 2, e este menor que o grado 3. Cada grado ten atribuído un “coeficiente de
ponderación” ( en adiante C.P), así, para os concellos en grado 0 e os de grado 1 o
coeficiente é 1, para o grado 2 o coeficiente é 1.25 e para o grado 3 o coeficiente é 1.5.
Recóllese no anexo II a clasificación en grados de todos os concellos da provincia de menos
de 5.000 habitantes e o C.P que lle corresponde a cada un.
b) Obterase o sumatorio global dos C.P dos concellos que soliciten esta subvención e teñan
dereito a ela, e dividirase a contía global da subvención entre o sumario obtido.
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c) Para obter a contía concreta da subvención que lle corresponde a cada concello
solicitante, multiplicarase a contía obtida en aplicación do expresado no parágrafo b) polo
C.P que lle corresponde ó concello concreto.
De forma gráfica o cálculo farase da forma seguinte:
• Sumatorio dos C.P de todos dos concellos solicitantes = “C”
• División da contía total da subvención: 125.000 / “C” = “R”.
Para concretar a contía de subvención que lle corresponde a cada concello farase o cálculo
seguinte: C.P da entidade solicitante x “R”= SUBVENCIÓN QUE LLE CORRESPONDE.
Cuarta.- Procedemento de adhesión dos concellos.
Ao abeiro do establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, no artigo 14.2, a presentación de solicitudes
tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electrónicos, sendo obrigatoria a
presentación de solicitudes por vía telemática de conformidade co previsto nesta base.
Os concellos interesados en participar deberán comunicar a súa adhesión á Deputación
Provincial, mediante resolución da alcaldía (ou órgano delegado, se é o caso), na que se
manifeste expresamente a asunción das obrigas e compromisos previstos no Programa,
para o que deberán utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputación e que
deberán
ser
descargados
na
aplicación
informática
http://benourense.depourense.es/pai/index.php
O prazo de presentación da adhesión será de 15 días hábiles contados a partir do día
seguinte ao desta publicación. A comunicación da adhesión asinaraa dixitalmente o alcalde,
presidente ou secretario da entidade local e presentarase no Rexistro da Deputación de
Ourense. Non se admitirá ningunha solicitude de adhesión formulada en data posterior.
A Deputación Provincial poderá conceder un prazo de ata 10 días hábiles para a corrección
de deficiencias nas solicitudes de adhesión.
A presentación da solicitude telemática en tempo e forma determinará a adhesión da
entidade local, sen necesidade de máis trámites. En todo caso, mediante resolución da
Presidencia denegarase a adhesión a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao
establecido no presente Programa ou modelo de adhesión.
A adhesión das entidades locais beneficiarias constitúe un requisito de efectividade do
Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no parágrafo
anterior entenderase que renuncian a participar no programa, causando baixa nas
previsións.
Neste suposto, os remanente de cofinanciamento distribuirase entre as entidades adheridas
conforme ao criterio establecidos na base III.
Quinta.- Réxime xurídico das subvencións de asistencia económica previstas no
presente programa.
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De conformidade co establecido na disposición adicional 8ª da Lei xeral de subvencións e no
artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense, as subvencións
de asistencia económica previstas no presente programa rexeranse polo establecido nas
presentes bases, sendo as normas da Lei xeral de subvencións e da dita ordenanza de
aplicación supletoria.
Non obstante o anterior, serán de aplicación as normas xerais das subvencións da
Deputación en todo o relativo á xustificación, reintegro, perda do dereito á subvención e
control financeiro, no que non contradiga expresamente o establecido nas presentes bases.
Sexta.- Tramitación das subvencións previstas neste Programa. Xustificación e
pagamento. Reintegro e perda do dereito ao cobro.
As subvencións previstas no presente Programa entenderanse automaticamente concedidas
ás entidades locais adheridas conforme coa base cuarta, procedéndose á súa xustificación e
pagamento nos seguintes termos:
Ata o 15 de outubro de 2019 (inclusive) as entidades locais beneficiarias poderán presentar
a certificación de xustificación do Programa subvencionado e os gastos dela derivados da
forma telemática e asinada dixitalmente segundo os formularios que lle indique a Área de
Benestar
da
Deputación
a
través
da
plataforma
informática
http://benourense.depourense.es.
O prazo de presentación da xustificación final terá carácter improrrogable, agás causa
debidamente xustificada. En todo caso, a prórroga deberá solicitarse antes do día 15 de
outubro de 2019 e poderase conceder sempre que se aprecie causa xustificada, como
máximo ata o 15 de novembro de 2019. En ningún caso se concederá prórroga para o prazo
vencido.
Para o libramento da subvención as entidades beneficiarias debebrán presentar declaración
responsable de non estar incurso nas prohibicións previstas no artigo 13 da lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiario/a, substituíndo
esta declaración á presentación de certificacións na acreditación do cumprimento das
obrigas tributarias e coa Seguridade Social por tratarse dun dos supostos previstos na letra
e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007 , de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables os xuros debedores de contas
bancarias, os xuros, recargas e sancións administrativas e penais e os gastos de
procedementos xudiciais. Polo exposto, a xustificación non poderá incluír os referidos
gastos.
Os gastos estarán referidos única e exclusivamente á anualidade 2019, obxecto da presente
convocatoria.
A solicitude da Intervención da Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos
ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha
fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación
poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de
conformidade co establecido na Lei 9/2007.
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No caso daquelas entidades que imputen á subvención gastos de Seguridade Social do
persoal contratado para desenvolver o proxecto admitirase ata o día 15 de novembro de
2019 documentación probatoria do aboamento de cotas á Seguridade Social.
A Presidencia declarará o reintegro ou a perda do dereito ás subvencións non xustificadas
en prazo, total ou parcialmente, segundo proceda.
Sétima- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas.
Estas axudas serán incompatibles con calquera outra axuda ou subvención outorgada pola
Deputación de Ourense para a mesma finalidade e igual exercicio orzamentario.
Oitava- Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude.
1.- O tratamento pola Deputación Provincial dos datos persoais achegados polos solicitantes
fúndase no disposto apartado c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección dás
persoas físicas non que respecta ao tratamento dous datos persoais e á libre circulación
destes datos, así como non artigo 6.2 dá Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
protección dos datos persoais e garantía dós dereitos dixitais, ao ser a achega dous datos e
informacións esixida nas presentes bases necesaria para o cumprimento do disposto na
lexislación xeral de subvencións, así como para a comprobación do cumprimento dous
requisitos e valoración dás solicitudes consonte ao
indicado nas propias bases.
En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos á Deputación Provincial determinará a
exclusión do interesado do procedemento.
2.- En cumprimento do establecido non artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección dás
persoas físicas non que respecta ao tratamento dous datos persoais e á libre circulación
destes datos, infórmase aos interesados do seguinte:
a) O responsable do tratamento dos datos é a Deputación Provincial de Ourense, cuxo
representante legal é ou seu presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio para
os efectos de notificacións na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988317600/1 e correo electrónico: gabinete.presidencia@depourense.es.
b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral dá Deputación Provincial de
Ourense, don Juan Marquina Fuentes, con domicilio, para os efectos de notificacións, na rúa
Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988317620 e correo electrónico:
dpo@depourense.es.
c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente a garantir o cumprimento
do establecido na lexislación xeral de subvencións, a comprobar que o solicitante reúne os
requisitos establecidos para poder ser beneficiario. Ademais, e en cumprimento do
establecido nos artigos 20 dá Lei 38/2003 xeral de subvencións, 15 dá Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia e 8.1.c) dá Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia e bo
goberno, a información relativa ás subvencións concedidas, alí prevista, será obxecto de
publicación segundo prevese na normativa de aplicación. Publicaranse igualmente na sede
electrónica e na páxina web provincial www.benourense.depourense.es. As publicacións
referidas se manterán durante un prazo mínimo de catro anos dende a realización dá
publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito motivado a publicación de
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oficio pola Deputación Provincial ou ben a solicitude dous interesados, dirixida ao
responsable do tratamento. En todo caso, as solicitudes e ou resto de documentación
obrante non expediente atoparase a disposición doutros interesados non procedemento
para os sos efectos dá formulación de reclamacións ou interposición de recursos que
legalmente procedan contra ou acto de resolución, e baixo a condición de que vos datos de
identidade persoal dous interesados non se poidan facer públicos.
d) A base xurídica do tratamento dous datos achegados coa solicitude é a necesidade deses
datos para ou cumprimento dás obrigas legais que impón a lexislación xeral de subvencións,
en tanto que Administración pública concedente (artigo 6.1.c) do Regulamento UE
2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos requisitos específicos
da convocatoria e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar satisfacción
á finalidade de interese público perseguida coa presente convocatoria (artigo 6.1.e) do
Regulamento UE 2016/679).
e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tratados polo persoal autorizado
para a tramitación dá solicitude, suxeitos a deber de reserva.
Estes datos poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes casos:
- Ao resto de solicitantes ou os seus representantes legais cando así ou reclamen para a
formulación de reclamacións ou interposición de recursos contra o acto de adxudicación
- Aos membros dá corporación que o soliciten, aos xulgados e tribunais, para os efectos dá
resolución dos recursos xudiciais que poidan interpoñerse contra a decisión de
adxudicación, así como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor do Pobo, Tribunal
de Contas e Consello de Contas, na medida en que sexa necesario para ou exercicio dás
funcións destas autoridades públicas.
- Ás persoas que ou soliciten ao abeiro do disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de
transparencia e bo goberno, previo expediente contraditorio con audiencia do interesado
titular dous datos e nos termos previstos na dita lei.
f) En ningún caso transferiranse os seus datos persoais a un terceiro país nin a unha
organización internacional.
g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos dá Deputación Provincial de forma
indefinida, para os únicos efectos dá súa conservación conforme ao disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimonio documental cultural.
h) Os interesados poderán solicitar en todo momento dá Presidencia dá Deputación o
acceso aos seus datos, así como a súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a
limitación do tratamento dúas ditos datos, referida á súa publicación, unha vez transcorrido
ou prazo de catro anos previsto nas presentes bases. Poderá formularse igualmente a
oposición ao tratamento dos datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos non artigo 21 do Regulamento UE 2016/679. Os dereitos sinalados neste
apartado poderán exercerse mediante escrito dirixido á Presidencia dá Deputación
Provincial. De conformidade co disposto non artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679, non
será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos subministrados á Deputación
Provincial neste procedemento.
i) En todo caso, os interesados poderán formular as reclamacións que considere oportunas
en relación co tratamento dúas seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección
de Datos.
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j) A falla de subministración á Deputación Provincial dos datos persoais requiridos, ao
constituír un requisito legal para a selección dos beneficiarios, dará lugar á exclusión dos
interesados do procedemento.
kl) En ningún caso procederase á adopción de decisións automatizadas nin á elaboración de
perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes
aos expresamente previstos nesta cláusula.
Novena.- Obrigas de reintegro e perda do dereito a cobro.
A Deputación Provincial poderá declarar a obriga de reintegro ou a perda do dereito ao
cobro da subvención, segundo proceda, por calquera das causas previstas na lexislación
xeral de subvencións e nas bases do presente programa.
Décima.- Control financeiro das subvencións.
Sen prexuízo das obrigas de xustificación impostas aos beneficiarios, as actuacións de
prestación de servizos sociais comunitarios das entidades locais adheridas que constitúen o
obxecto das subvencións previstas no presente Programa quedarán suxeitas ás actuacións
de control financeiro que poida acordar a Intervención da Deputación, ao longo dos
exercicios 2019 e 2020. O control financeiro incluirá actuación de supervisión e control das
actividades subvencionadas, tanto no relativo a prestación dos servizos como á súa xestión
e tramitación administrativa. Os controis serán realizados por persoal da Área de Benestar,
baixo a dirección da Intervención provincial, conforme co establecido na Lei xeral de
subvencións e, en función dos seus resultados, poderá dar lugar á apertura de expediente
de reintegro no suposto en que ao seu través se detectase a concorrencia dalgunha das
causas legais de reintegro previstas na lexislación vixente. O sometemento a control
financeiro das entidades adheridas ao programa poderá ter carácter xeral para todas elas ou
ben limitarse a unha mostra aleatoria de cando menos tres entidades, que serán
determinadas mediante sorteo realizado en acto público, cuxa celebración se anunciará coa
debida antelación na sede electrónica da Deputación Provincial. O resultado do sorteo e o
inicio das actuacións de control financeiro comunicarase ás entidades afectadas cunha
antelación mínima de quince días naturais respecto da data do inicio das actuacións
inspectoras. En todo caso, a Intervención provincial daralle conta á Presidencia tanto da
decisión de someter a control financeiro o programa como do contido das actuacións
realizadas
Décima primeira.- Obrigas de información e publicidade das entidades locais
adheridas.
Con independencia da obriga de sometemento ao control financeiro previsto na base xeral
anterior, as entidades locais adheridas ao presente programa estarán obrigadas a:
1.- Facilitarlles aos servizos da Deputación Provincial toda a información relativa
aofuncionamento dos servizos sociais municipais obxecto de subvención, que se lles
demande. A negativa a facilitar esta información, ou a demora inxustificada no seu envío,
dará lugar á exclusión da entidade local do presente Programa, coa conseguinte perda do
dereito a cobro ou reintegro, segundo proceda, das subvencións percibidas ou concedidas
ao seu abeiro, a cal será obxecto de declaración pola Presidencia da Deputación, tras a
tramitación previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade
interesada.
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2.- A identificar os servizos cofinanciados pola Deputación de Ourense. Transcorridos
quince días dende esta publicación remitirase telematicamente á Deputación de Ourense
fotografías nas que conste a identificación do servizo/persoal como cofinanciado pola
Deputación e que responderá ás normas de información e publicidade que se farán chegar
pola Deputación de Ourense para que sexan observadas polas entidades que se adhiran a
estes programas. O incumprimento das obrigas de publicidade dará lugar ao reintegro ou
perda do dereito ao cobro da subvención, con carácter parcial, e ata un importe do 20 % da
subvención concedida, determinándose de conformidade co principio de proporcionalidade e
en atención á gravidade do incumprimento comprobado. A declaración da obriga de
reintegro ou da perda do dereito
ao cobro da subvención realizarase por resolución da Presidencia da Deputación, tras a
tramitación previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade
interesada.
ANEXO I: Criterios de clasificación dos concellos para deteterminar a “Prioridade
Demográfica” e os grados.
Criterios para determinar a “prioridade demográfica”
Os criterios que se teñen en conta para determinar a “prioridade demográfica” dos concellos
da provincia aos efectos do programa ChegOU 2019, son os seguintes:
1. Poboación.
Os concellos clasificaranse en :
a) Ata 1.000 habitantes.
b)De 1001 a 5.000 habitantes.
c) De 5001 a 10.000 habitantes.
d) De 10.001 a 20.000 habitantes
Para determinar a poboación para os efectos da convocatoria tívose en conta a cifra oficial
de poboación INE do último ano dispoñible.
2. Situación Xeográfica.
a) Concellos pertencentes a “ áreas urbanas” do atlas estatístico das áreas urbanas do
Ministerio de Fomento.
b) Concellos que non pertencen a unha “área urbana” do atlas estatístico das áreas
urbanas do Ministerio de Fomento.
3. Perda da poboación.
a) Concellos que gañaron poboación na última década.
b) Concellos que perderon poboación nunha porcentaxe menor ao 10% na última década
c) Concellos que perderon entre un 10% e un 15% de poboación na última década.
d) Concellos que perderon máis dun 15% e menos dun 20% de poboación na última
década.
e) Concello que perderon un 20% ou máis de poboación na última década.
Os datos serán sempre tomados dos últimos dispoñibles e publicados polo INE.
4. Densidade demográfica municipal.
Neste índice tense en conta a relación entre a cifra de poboación municipal e a súa
superficie, expresada en quilómetros cadrado.
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Para o dato de poboación terase en conta os últimos datos publicados polo INE. En atención
a este criterio a clasificación será:
a) Concello con densidade igual ou inferior a 10 habitantes/km2 .
b) Concellos con densidade maior a 10 habitantes/km2 e menor a 15 habitantes/km2.
c) Concellos con densidade igual ou maior a 15 habitantes/km2 e menor a 20
habitantes/km2
d) Concellos con densidade igual ou maior a 20 habitantes/km2
5. Índice de envellecemento.
Para o cálculo deste índice tense en conta a relación entre a cantidade de persoas adultas
maiores e a cantidade de nenos e novos; calcularase o cociente entre persoas de máis de
64 anos –segundo as últimas cifras de poboación publicadas polo INE-, e as personas
menores de 15 anos e este cociente será multiplicado por 100 para obter este índice.
Segundo o cal os concellos se clasificarán entre:
a) Concellos cuxo índice sexa superior a 750.
b) Concellos cuxo índice sexa igual ou superior a 600 e inferior ou igual a 750.
c) Concellos cuxo índice sexa inferior a 600
6. Taxa de Natalidade.
Esta taxa obterase do cálculo de relacionar o número de nados vivos por cada 1000
habitantes en cada municipio, para o que se tomará a cifra media de nacementos do últimos
tres anos (datos INE), e a poboación en igual período (datos INE), en atención ao que os
concellos clasificaranse en :
a) Taxa inferior a 2.
b) Taxa igual ou superior a 2 e inferior a 3.
c) Taxa igual ou superior a 3.
2.- Aplicación dos criterios para a clasificación dos concellos en graos
1. Concellos Sen Prioridade Demográfica: GRAO 0.
Serán considerados “concellos sen prioridade demográfica” ou en grao 0 , aqueles incluídos
nunha “área urbana”, en aplicación ao Atlas Estatísticos das Áreas Urbanas de España do
Ministerio de Fomento ou que cumpran, algunha das seguintes condicións:
a) Ter unha poboación maior a 10.000 habitantes.
b) Ter unha poboación entre 5.000 e 10.000 habitantes e que na última década gañasen
poboación.
2. Concellos Con prioridade Demográfica.
GRAO 1.
Serán considerado “con prioridade demográfica” os concellos que non están incluídos nunha
“área urbana” e que cumpran, ademais, algunha das seguintes condicións:
a) Poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes.
b) Poboación maior a 5.000 habitantes que presentan perda de poboación na última década.
Cando un concello é clasificado como de “prioridade demográfica”, automaticamente
considéraselle en GRAO 1. Para ser clasificado de Grao 2 ou de Grao 3, terán, ademais de
ser considerados “ con prioridade demográfica”, ou grao 1, cumprir as condicións do Grao 2,
ou do Grao 3.
En todo caso, se un mesmo concello pode ser clasificado en mais dun grao,
consideraráselle sempre no grao superior por ser de condicións máis vantaxosas.
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GRAO 2.
Concellos Con prioridade demográfica , que ademais cumpre algunha das seguintes
realidades:
a) Concellos de menos de 1.000 habitantes que na última década perdese entre un 15% e
un 20% da súa poboación.
b) Concellos de menos de 1.000 habitantes que teñan unha densidade de poboación
superior a 10 habitantes/km2 e inferior a 15 habitantes/km2
c) Concellos de menos de 1000 habitantes cunha taxa de envellecemento superior a 750 .
d) Concellos de menos de 1.000 habitantes cun índice de natalidade inferior a 3.
e) Concellos de máis de 1.000 habitantes que na última década perdesen máis de 15% da
súa poboación.
f) Concellos de mais de 1.000 habitantes que presentan unha densidade de poboación
menor de 15h/km2
g) Concellos de mais de 1.000 habitantes cunha taxa de envellecemento superior a 750.
h) Concellos de mais de 1.000 habitantes cun índice de natalidade menor a 2.
GRAO 3.
Concellos con prioridade demográfica que, ademais, cumpre algunha das circunstancias
seguintes:
a) Concellos de menos de 1.000 habitantes, cunha perda de poboación na última década
maior ao 20%
b) Concellos de menos de 1.000 habitantes, cunha densidade de poboación menor a 10
h/km2.
c) Concellos de menos de 1.000 habitantes, cunha perda de poboación na última década
maior ao 15% e menor do 20% e onde ademais cúmprese algunha das seguintes
características:
- Teñen unha taxa de envellecemento superior a 750 e/ó
- Teñen unha taxa de natalidade inferior a 2
ANEXO II: CLASIFICACIÓN DE CONCELLOS EN GRADOS
CLASIFICACIÓN RETO
DEMOGRÁFICO

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

Amoeiro

Grao 1

1

Arnoia, A

Grao 1

1

Avión

Grao 2

1,25

Baltar

Grao 2

Bande

Grao 2

Baños de Molgas

Grao 2

Beade

Grao 3

1,50

Beariz

Grao 2

1,25

Blancos, Os

Grao 3

1,50

ENTIDADE LOCAL

1,25
1,25
1,25
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Boborás

Grao 3

1,50

Bola, A

Grao 1

1

Bolo, O

Grao 2

1,25

Calvos de Randín

Grao 3

1,50

Carballeda de Avia

Grao 2

1,25

Carballeda de
Valdeorras

Grao 1

Cartelle

Grao 2

Castrelo de Miño

Grao 2

Castrelo do Val

Grao 2

Castro Caldelas

Grao 2

Cenlle

Grao 2

Chandrexa de Queixa

Grao 3

1,50

Coles

Grao 0

1

Cortegada

Grao 2

Cualedro

Grao 2

Entrimo

Grao 1

Esgos

Grao 2

1,25

Gomesende

Grao 3

1,50

Gudiña, A

Grao 2

1,25

Irixo, O

Grao 2

1,25

Larouco

Grao 3

1,50

Laza

Grao 2

1,25

Leiro

Grao 2

1,25

Lobeira

Grao 2

1,25

Lobios

Grao 1

1

Maceda

Grao 1

1

Manzaneda

Grao 3

1,50

Maside

Grao 1

1

Melón

Grao 2

1,25

Merca, A

Grao 1

1

Mezquita, A

Grao 2

1,25

Montederramo

Grao 3

1,50

Monterrei

Grao 1

1,25

1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25
1
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Muíños

Grao 2

1,25

Nogueira de Ramuín

Grao 2

1,25

Oímbra

Grao 1

1

Paderne de Allariz

Grao 1

1

Padrenda

Grao 2

1,25

Parada de Sil

Grao 2

Peroxa, A

Grao 2

Petín

Grao 2

Piñor

Grao 1

Pobra de Trives, A

Grao 2

Pontedeva

Grao 2

Porqueira

Grao 3

Punxín

Grao 2

Quintela de Leirado

Grao 2

Rairiz de Veiga

Grao 2

Ramirás

Grao 2

Riós

Grao 2

Rúa, A

Grao 1

1

Rubiá

Grao 1

1

San Amaro

Grao 2

San Cristovo de Cea

Grao 2

San Xoán de Río

Grao 3

1,50

Sandiás

Grao 1

1

Sarreaus

Grao 2

1,25

Taboadela

Grao 1

1

Teixeira, A

Grao 3

1,50

Toén

Grao 1

1

Trasmiras

Grao 2

Veiga, A

Grao 2

Verea

Grao 2

Viana do Bolo

Grao 2

1,25
1,25
1,25
1
1,25
1,25
1,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25
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Vilamarín

Grao 1

Vilamartín de
Valdeorras

Grao 2

Vilar de Barrio

Grao 2

Vilar de Santos

Grao 2

Vilardevós

Grao 2

Vilariño de Conso

Grao 3

Xunqueira de Ambía

Grao 2

Xunqueira de
Espadanedo

Grao 2

1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50
1,25
1,25

Polo exposto, DISPOÑO:
1º) Aprobar inicialmente as Bases reguladoras do Programa de cooperación cos
concellos BenOurense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de
atención á primeira infancia (PAI).
2º) Ordenar que se proceda á publicación das presentes bases no BOP durante un
prazo de dez (10) días hábiles en cumprimento do indicado no artigo 10.2 da
Ordenanza Xeral de subvencións desta Deputación.
3º) Que unha vez finalizado o dito prazo de exposición ao público, se eleve proposta
de aprobación definitiva ao pleno da Deputación.

Así o dispón e o asina a Presidencia, en Ourense, na data que consta na sinatura electrónica
deste documento. Dou fe.

Asinado electrónicamente por 34962672G
JOSE MANUEL BALTAR (R: P3200000B)
Presidente da Deputación de Ourense
22/02/2019 - 8:40:23

Asinado electrónicamente por JUAN
MARQUINA FUENTES - 76711621C
O Vicesecretario Xeral
22/02/2019 - 11:47:02
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