
SERVIZO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS E 

ENTIDADES LOCAIS 

 

O servizo provincial de asistencia a municipios e entidades locais é un servizo público de titularidade da 
Deputación Provincial de Ourense, e comprende a prestación de servizos especializados de apoio ó 
funcionamento das administracións locais beneficiarias, abranguendo os seguintes ámbitos: 

 
a) Asistencia para o exercicio das funcións reservadas a funcionarios con habilitación estatal. 
b) Asistencia xurídica e administrativa, en xeral. 

c) Asistencia na xestión económico-financeira, contable e orzamentaria. 
d) Asistencia en materia de informática e novas tecnoloxías.  
e) Formación continua do persoal e cargos electos ó servizo das administracións locais. 

f) Asistencia para a normalización do uso da lingua galega na administración local. 
g) Asistencia técnica en materia de obras, servizos públicos, medio ambiente e urbanismo. 
  

Sen prexuízo do anterior, a Deputación Provincial poderá establecer servizos de asistencia de nova 
creación, adicionais ós regulados nesta ordenanza. Ata tanto non dispoñan de normativa específica, 
estes servizos rexeranse supletoriamente polo establecido nesta ordenanza, no que lles sexa de 

aplicación. 
 
Son beneficiarios do servizo de asistencia da Deputación Provincial as entidades locais da provincia de 

Ourense, especialmente os de menor capacidade técnica, económica ou de xestión, así como o resto de 
entidades locais existentes na provincia. En caso de imposibilidade para atender demandas simultáneas 
de servizos, outorgaráselles prioridade ós concellos de menor capacidade económica.  

 

Financiamento do servizo de asistencia.  
 
O custo dos servizos de asistencia será financiado, como regra xeral, pola Deputación Provincial, con 

cargo ós seus fondos propios e sen repercusión de custos para as entidades locais beneficiarias, sen 
prexuízo da posibilidade de obter financiamento alleo procedente da Comunidade Autónoma, da 
Administración Xeral do Estado, da Unión Europea ou doutras entidades para a prestación dos servizos.  

 
Non obstante o anterior, a Deputación Provincial poderá establecer taxas ou prezos públicos para 
determinados servizos, de conformidade co establecido na lexislación reguladora das facendas locais, e 

sempre sobre a base de estudos económicos de custos que reflictan a orixe das tarifas que se 
establezan. No suposto de establecemento de prezos públicos, os posibles excesos sobre o custo do 
servizo deberán ser destinados pola Deputación á mellora dos servizos prestados.  

 
En todo caso, exceptúanse da posibilidade de imposición de taxas ou prezos públicos os seguintes 
servizos de asistencia:  

 
- A garantía do exercicio das funcións reservadas a funcionarios de administración local con 

habilitación estatal, agás no suposto en que a necesidade deste servizo obedeza a causas imputables ó 

goberno local solicitante. Para estes efectos, en ningún caso se considerará que a necesidade do servizo 
obedece a causas imputables ó goberno municipal no suposto de concellos legalmente eximidos do 
deber de mantemento deste tipo de postos de traballo. 

 
- A supervisión de proxectos de investimentos incluídos en plans provinciais de cooperación ás obras e 

servizos municipais.  

 
- A realización de consultas de simple trámite ou orientación.  
 

- A participación de empregados públicos provinciais en órganos colexiados de carácter técnico, tales 
como tribunais de selección de persoal, mesas de contratación, comisións de valoración e similares, sen 
prexuízo do dereito dos empregados públicos afectados á percepción das axudas de custo e 

indemnizacións que, se é o caso, procedan.  
 
- A prestación de calquera servizo de asistencia a municipios que se atopen por debaixo dos limiares 

demográficos, orzamentarios ou baseados noutros indicadores obxectivos que, de se-lo caso, sinalen os 
plans provinciais de asistencia ou as correspondentes ordenanzas fiscais ou de prezos públicos.  
 



 

 
 
 

Modos de xestión dos servizos de asistencia. 
 
Para a prestación dos distintos servizos de asistencia, a Deputación Provincial poderá empregar calquera 

das formas de xestión dos servizos públicos previstas na lexislación de réxime local, así como realizar 
contratos de servizos, consultoría e asistencia técnica con empresas externas.  
 

Non obstante, naqueles supostos de servizos nos que a prestación realizada implique exercicio de 
autoridade ou a realización de funcións reservadas a persoal funcionario, a Deputación só poderá 
empregar medios de xestión directa, excluíndose a posibilidade da prestación mediante sociedades 

mercantís provinciais.  
 
En todo caso, a prestación do servizo mediante o recurso a empresas externas só procederá nos casos en 

que esta fórmula se teña adoptado con carácter xeral para determinado tipo de asistencias, e nunca 
como fórmula senlleira en casos illados.  

 

 


