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Orde do 29 de decembro de 2004 pola
que se establecen subvencións para inves-
timento, mantemento e promoción de acti-
vidades destinadas á prestación de ser-
vizos sociais polas asociacións e outras
entidades de iniciativa social.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 27.23º, asígnalle á comunidade autónoma com-
petencia exclusiva en materia de asistencia social.
Así mesmo, no artigo 33.2º establécese que lle corres-
ponde o desenvolvemento lexislativo e a execución
da lexislación básica do Estado en materia de segu-
ridade social.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais
para Galicia, recolle no seu artigo 49 que a Admi-
nistración autonómica poderá establecer subvencións
a entidades prestadoras de servizos sociais.

A Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Rela-
cións Laborais, segundo a estrutura orgánica fixada
polo Decreto 212/2003, do 3 de abril, é o órgano
responsable da superior dirección e control do desen-
volvemento das funcións e competencias que, en mate-
ria de servizos sociais, sen prexuízo das atribucións
doutras consellerías, lle corresponden á Xunta de
Galicia.

Entre as competencias da Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais figura a de
realizar a planificación xeral dos servizos sociais de
atención primaria coordinando as actuacións das enti-
dades prestadoras de servizos sociais, coa finalidade
de atender de forma ordenada e global as necesidades,
sacarlles rendemento aos recursos dispoñibles, garan-
tir a calidade na prestación dos servizos, evitar os
desequilibrios territoriais e estimular a cultura da par-
ticipación e do protagonismo da sociedade na provisión
de servizos de atención social.

Na procura do anterior obxectivo, considérase axei-
tado o establecemento de subvencións destinadas a
entidades de iniciativa social para a prestacións de
servizos sociais sempre que cumpran os requisitos
legalmente establecidos de adecuarse á planificación
da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Rela-
cións Laborais e ao control dela sobre as actividades,
servizos ou investimentos subvencionados.

Mediante Real decreto 373/1999, do 5 de marzo,
aprobouse o traspaso á Comunidade Autónoma de
Galicia das funcións e servizos da Seguridade Social
en materia de asistencia e servizos sociais encomen-
dados ao Instituto Social da Mariña (ISM).

A solicitude, tramitación e concesión das axudas
obxecto desta orde axustaranse ao disposto na Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións;
no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que
se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públi-
cas que conceda a Administración autonómica e no
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia, modificado parcialmente
pola Lei 8/1999, do 30 de decembro, de medidas
fiscais e orzamentarias e de función pública e actua-
ción administrativa, normativa á cal, en consecuencia,
se adaptará esta orde, atendendo, en todo caso, aos

principios de publicidade, obxectividade e concorren-
cia.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atri-
buídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei
11/1988, e polo Decreto 215/2004, do 23 de setembro,
para a debida aplicación dos créditos orzamentarios
conforme o fin para o que foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto o establecemento de axu-
das económicas ás entidades que desenvolvan pro-
gramas e presten servizos sociais de atención primaria
favorecedoras da participación e benestar social das
persoas ou colectivos que sofren algún tipo de carencia
ou desatención dentro do seu contorno comunitario.

Artigo 2º.-Destinatarios.

1. Poderán solicitar as subvencións reguladas nesta
orde as asociacións, federacións ou calquera outra
entidade de iniciativa social das referidas no artigo
32.2º.c) da Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos
sociais, que desenvolvan programas e presten os ser-
vizos establecidos no artigo anterior, sempre que se
atopen inscritas no Rexistro de Entidades Prestadoras
de Servizos Sociais dependente da Consellería de
Asuntos Sociais, Emprego e Relación Laborais regu-
lado polo Decreto 291/1995, do 3 de novembro, e
pola Orde do 5 de febreiro de 1996, que desenvolve
o anterior.

2. O outorgamento da subvención para o mantemento
de centros de que sexan titulares as entidades de
iniciativa social quedará condicionado á solicitude do
permiso de inicio de actividades previsto no Decreto
243/1995, do 28 de xullo, antes do remate do prazo
de presentación das instancias desta orde. A solicitude
do permiso de inicio de actividades presentarase en
modelo normalizado e irá acompañada da documen-
tación prevista no artigo 21 do citado decreto. En
todo caso, será requisito previo para a obtención deste
tipo de axuda a acreditación do permiso de inicio
de actividades con anterioridade á data da resolución
que a recoñeza.

3. Inclúense no ámbito subxectivo desta orde as
entidades que, cumprindo cos requisitos establecidos
nela, dirixan a súa actividade a traballadores, pen-
sionistas e beneficiarios do sector marítimo pesqueiro.

4. As entidades que accedan a esta convocatoria
deberán dedicarse con carácter preferente, en con-
cordancia cos seus estatutos, á realización de actua-
cións recollidas no artigo 1º desta orde.

Artigo 3º.-Tipos de axudas.

Os tipos de axudas de atención primaria que se
poderán solicitar son as seguintes:

a) De investimento:

-Adquisición, construción, reforma, ampliación ou
mellora de inmobles.

-Equipamento e moblaxe.


