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A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social, presenta neste documento unha guía 

coas indicacións que deben seguir os concellos subvencionados para o cumprimento das 

obrigas sinaladas na Orde e para unha correcta xustificación das actuacións desenvolvidas, 

xunto coa relación de documentación relacionada coa dita Orde. 

1. NOVIDADES INTRODUCIDAS NESTA CONVOCATORIA 

A. Adecuación das prestacións1 subvencionables a Carteira de Servizos de Inclusión. 

 

A entrada en vigor do Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de 

servizos sociais de inclusión, obriga a adecuar as prestacións subvencionables ao seu contido.  

Iso  ten dúas  consecuencias 

1. Un cambio das denominacións das prestacións 

 De xeito esquemático as prestacións previstas na Carteira que son obxecto de subvención 

son:  

PRESTACIÓNS SUBVENCIONABLES DIRIXIDAS A  TODOS OS COLECTIVOS 

SERVIZOS DE ATENCIÓN INTEGRADA 

Servizo Seccións Prestacións Caracter Equivalencia 

Servizo de apoio á 
inclusión sociolaboral 

De inclusión 
básica 

Diagnose OB 

Itinerarios  

Deseño, seguimento e avaliación do proxecto 
de inclusión social e/ou laboral 

OB 

Acompañamento social OB 

Accións de adquisición e/ou fortalecemento 
das capacidades persoais e sociais 

OB 

Mediación social e/ou intercultural OP Programa básico 
de acollemento e 
inclusión social 
(programa de 
centros de acollida 
e inclusión) 

Apoio á conciliación OP 

Reforzo socioeducativo para menores OP 

Apoio socioeducativo para a adhesión a 
tratamentos de prescrición facultativa. OP 

De inclusión e 
transición ao 
emprego 

Diagnose OB 

Itinerarios  

Deseño, seguimento e avaliación do proxecto 
de inclusión social e/ou laboral 

OB 

Acompañamento social OB 

Accións de adquisición e/ou fortalecemento 
das capacidades persoais e sociais 

OB 

Accións promotoras do acceso e permanencia 
no mercado laboral 

OB 

Mediación social e/ou intercultural OP Prestacións 
opcionais do 
itinerario 
 
Centros de día 
para a inclusión 

Mediación laboral  OP 

Prospección e intermediación laboral activa OP 

Apoio á conciliación                           OP 

Reforzo socioeducativo para menores OP 

Apoio socioeducativo para a adhesión a OP 

                                                           
1 No documento  utilízanse os termos prestacións ou actuacións de feito indistinto. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0425-020616-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0425-020616-0006_gl.html
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tratamentos de prescrición facultativa social 

Servizo de formación 
adaptada  

 

Accións de adquisición e/ou fortalecemento 
das capacidades persoais e sociais 

OB 

Accións formativas  Accións promotoras do acceso e permanencia 
no mercado laboral 

OB 

 

Prestacións especificas para a poboación xitana 

 

Servizo Seccións Prestacións Carácter
2 

Equivalencia na 
anterior Orde 

Servizo de apoio á 
inclusión residencial 
 

 
De 
promoción do 
acceso e 
mantemento 
da vivenda 

Intermediación inmobiliaria OB Área de vivenda: 
deseño e posta en 
marcha de accións 
de carácter 
residencial 
enfocadas a 
facilitar os 
procesos de 
erradicación do 
chabolismo e o 
acceso á vivenda 
normalizada 

Prevención da discriminación no mercado da 
vivenda 

OB 

Acompañamento nos procesos de 
transición a recursos residenciais 
estables 

OB 

Mediación e resolución de conflitos 
relacionados coa vivenda 

OP 
 

 

Prestacións especificas para a poboación inmigrante 

 

Servizo Seccións Prestacións Carácter
3 

Equivalencia na 
anterior Orde 

Servizo de 
asesoramento técnico 
especializado 
 

 
 

Asesoramento técnico profesional OB Servizos de 
asesoramento 
legal en 
estranxeiría, p.e 

Acompañamento na realización de trámites OP 

Servizo de promoción 
da participación social 

 
Sección de 
inmersión 
lingüística 

Accións formativas de alfabetización e 
competencia oral nas linguas oficiais de 
Galicia 

OB 
Cursos de 
español, p.e.. 

 
Sección de 
integración 
sociocultural 

Accións formativas dirixidas ao coñecemento 
dos valores e características da sociedade de 
acollida 

OB 
 

Cursos de 
coñecemento da 
sociedade de 
acollida p.e. 

Prestacións especificas dirixidas a inclusión social dos menores a cargo 

Fora da carteira de servizos tratase de actuacións complementarias da intervención social 

individual incluídas no proxecto de inclusión que teñen por obxecto promover a a adquisición 

por parte das familias, de competencias e habilidades para o correcto desenvolvemento das 

súas funcións parentais e educativas. 

                                                           
2 No carácter se indica si é unha prestacións obrigatoria (OB)  ou opción(OP) na Carteira de Servizos 

3 No carácter se indica si é unha prestacións obrigatoria (OB)  ou opción(OP) na Carteira de Servizos 
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Módulos aplicables  

Os módulos subvencionables na Orde e as súas contías son: 

Programa

Servizo 

subvencionable

Tipo de la 

actuación

Modulos subvencionables
Cuantía a 

subvencionar

Horas 

máximas 

Cantidad 

maxima

5.1 a) Módulo de apoio á inclusión sociolaboral 20,89€/hora 2.150

5.1c) Módulo de mediación social e/ou intecultural 18,60€/hora 2.150

Módulo de formación adaptada 

teórico/práctico de carácter laboral
24,37 €/hora

Módulo de formación adaptada dirixida á 

adquisición do permiso de condución tipo B 

ou C 24,37 €/hora

Servizo de apoio a 

inclusión residencial
5.2

Módulo de medidas de apoio á inclusión 

residencial
20,89€/hora

5.1a) Módulo de apoio á inclusión sociolaboral 20,89€/hora 2.150

5.1c) Módulo de mediación social e/ou intecultural 18,60€/hora 2.150

Módulo de formación adaptada 

teórico/práctico de carácter laboral
24,37 €/hora

Módulo de formación adaptada dirixida á 

adquisición do permiso de condución tipo B 

ou C 24,37 €/hora

Servizo de promoción da 

participación social
5.3a)

Módulo de formación adaptada 

teórico/práctico de carácter laboral 24,37 €/hora

Servizo de asesoramento 

técnico especializado
5.3 b)

Módulo de asesoramento técnico 

especializado no ámbito normativo en 

materia de estranxeiría 20,89€/hora 2.150

5.1 a) Módulo de apoio á inclusión sociolaboral 20,89€/hora 2.150

5.1c) Módulo de prestación social e/ou intecultural 18,60€/hora 2.150

Módulo de formación adaptada 

teórico/práctico de carácter laboral
24,37 €/hora

Módulo de formación adaptada dirixida á 

adquisición do permiso de condución tipo B 

ou C 24,37 €/hora

Programas complementarios 

de educación e apoio familiar 

dirixidos á inclusión  social 

dos menores a cargo

5.4 20,89€/hora 100.000,00 €

Investimento en centros de 

inclusión e emerxencia social
4,2 187.500,00 €

Programa dirixido á inclusión 

social de persoas en situación 

o risco de exclusión social

Servizo de formación 

adaptada

Servizo de formación 

adaptada

Programa dirixido á inclusión 

social da poboación xitana

Programa dirixido á inclusión 

social da poboación 

inmigrante

Servizo de apoio a 

inclusión sociolaboral

Servizo de apoio a 

inclusión sociolaboral

Servizo de apoio a 

inclusión sociolaboral

Servizo de formación 

adaptada

100.000 €

100.000,00 €

100.000,00 €

5.1b)

5.1b)

5.1b)

 

 

Debe terse en conta que nas contías dos módulos están incluídos todos os posibles custos 

directos e indirectos subvencionables:   
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Indirectos 
Consumos (luz, telefono, agua, electricidade, internet).

Mantenemento, seguridade, limpieza

Amortización de locais

Aluger de locais

Gastos de material formativo utilizados parcialmente na actividade

Cuantías pola realizacion de practicas non laborais

Aluger de maquinaria especifica

Directos 

Gastos de viaxe dos profesores asistentes e dos alumnos que se desprazan o curso

Indemnizaciones aboadas en beneficio dos participantes en operacions del FSE (becas por asistencia a acción formativa)

Gastos de material formativo utilizados exclusivamente para a formación

Gastos de traballadores  por cuenta propia contratados para determinadas actividades especificas

Seguros obrigatorios 

Gastos de persoal

 

Requisitos específicos para ter dereito a subvencións: 

 

Módulo Requisitos específicos 

Todos os módulos Contratar un seguro para o alumnado ou participantes nas actuacións que cubra 

os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os 

desprazamentos para súa asistencia 

Nos programas o importe máximo de subvención establecido para cada uno 

establécese  en 100.000 € para todo o período. Para o caso de que  o crédito 

dispoñible non sexa suficiente  para  atender todas as actuacións solicitadas, as 

corporacións locais que soliciten varias actuacións nun mesmo programa 

deberán priorizalos por orden de importancia na solicitude. 

A totalidade das persoas participantes nos programas deberán ter deseñada 

unha intervención social de apoio á inclusión sociolaboral, e no caso das persoas 

inmigrantes, esta intervención estará encamiñada a facilitar a integración 

efectiva na sociedade de acollida 

 

Apoio á inclusión 

sociolaboral 

Ter atendidas a 50 persoas, das cales o 60% ten que ter realizadas 6 actuacións. 

No caso de ser persoas en situación de exclusión severa, son suficientes 19 que 

teñan 6 actuacións.  

As corporacións solicitantes da subvención para un programa dirixido a 

inclusión social de persoas en situación ou risco de exclusión social non poderán 

dispoñer no o seu termo municipal doutros dispositivos públicos distintos dos 

propios dirixidos ao desenvolvemento dun programa cuxo contido sexa a 

prestación do servizo de apoio á inclusión sociolaboral.   

Formación adaptada 

para o acceso e 

permanencia no 

mercado laboral 

5 participantes deben obter certificación acreditativa da formación recibida por 

ter asistido un mínimo do 60% do total das horas de formación  

Formación adaptada 

dirixida á adquisición 

do permiso de 

Ten que estar vinculada a un proceso de apoio á inclusión sociolaboral 

financiado por esta convocatoria e que esta formación estea incluída no 
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condución B ou C  proxecto de inclusión sociolaboral da persoa que a percibe 

Formación adaptada 

dirixida a adquisición 

o fortalecemento 

das capacidades 

persoais e sociais 

Salvo que estea dirixida á mellora da administración da economía familiar, a 

prestación ten que estar vinculada a outras que promovan o acceso e 

permanencia no mercado  

Módulo de 

mediación social y/o 

intercultural  

As accións de sensibilización non poden superar o 7% do importe da axuda 

 

B. Implantación do procedemento telemático nas solicitudes e nas notificacións 

 

De acordo co previsto na lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas as solicitudes das subvencións e as notificacións serán 

feitas telematicamente.  

As solicitudes deberán presentarse unicamente por medios electrónicos a través do 

formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, 

https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos 

mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 

incluído o sistema de usuario e clave Chave365 que pode solicitar accedendo á web 

https://sede.xunta.gal/chave365. 

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle 

para que o emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considérase 

como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda. 

O prazo de presentación das solicitudes será desde o   25 de xullo a 24 de agosto do 2017                 

ambos incluídos. 

As notificacións realizaranse  mediante o sistema de notificación electrónica de 

Galicia Notifica.gal  https://www.xunta.gal/notifica?langId=es_ES, que a Xunta de Galicia pon a 

disposición dos cidadáns. 

https://sede.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/chave365
https://www.xunta.gal/notifica?langId=es_ES
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No caso de problemas técnicos ou de uso do portal das persoas interesadas, así como para 

calquera incidencia relacionada co acceso ás súas notificacións, os cidadáns poden utilizar 

a guía rápida das persoas interesadas ou contactar co servizo de atención ao cidadán da 

Xunta de Galicia (012). 

 

 

 

A presentación de documentación  

 

Toda a documentación complementaria deberá presentarse electronicamente, 

responsabilizándose a persoa interesada na veracidade dos documentos que presenten. No 

caso de presentación presencial dun documento, deberá emendalo a través da súa 

presentación electrónica sendo a data de presentación  esta última. 

Deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de 

entrada da solicitude e o número de expediente si dispón del.  

C.  Subvención para a atención a persoa Sen fogar 

Nesta convocatoria incorpórase a posibilidade de solicitar subvención para Programas que 

desenvolvan o Servizo de apoio á inclusión sociolaboral dirixido a persoas en situación de 

exclusión severa (incluídas persoas sen fogar), feito que se fará constar na SOLICITUDE. 

http://ficheiros-web.xunta.gal/notifica/NOTIFICA_GuiaRapidaPortal.pdf
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Aplicaráselle o módulo de apoio á inclusión sociolaboral, esixindo para unha dedicación a 

xornada completa a atención de 19 persoas que deberán ter realizadas (todas elas), as seis 

actuacións presenciais das recollidas no artigo 5.1.a). 

Na fase de xustificación, para acreditar a situación de persoa sen fogar ou exclusión severa, 

achegarase un certificado asinado polos servizos sociais. 

2. PUBLICIDADE DAS ACTUACIÓNS.PLAN DE COMUNICACIÓN DO FEDER E FSE 

 

Os beneficiarios das axudas financiadas co Fondo Social Europeo ou co Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional deben cumprir coas obrigas establecidas en materia de 

información e comunicación previstas nos Regulamentos europeos que regulan estas axudas. 

Na orde de convocatoria sinálase  que “Os beneficiarios comprométense a asumir a 

responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información 

sobre as operacións financiadas polo PO FEDER/FSE de acordo co estipulado no articulo 2.2 do 

Anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013. En particular deberán facer constar, en todo tipo 

de publicidade e información das actuacións realizadas a condición de subvencionados pola 

Consellería de Política Social, no seu caso, polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

2014/2020 ou Fondo Social Europeo 2014 - 2020 segundo o establecido no anexo XII do 

Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello. En particular, de 

comunicación dirixidas a cidadanía en xeral contarán co emblema da Unión Europea e coa 

referencia ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ou Fondo Social Europeo, segundo 

corresponda, e nos lugares de realización da actuación e durante a mesma, informarase do 

apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. 

Tamén se informará na páxina web, no caso de dispoñer dela, sobre a actuación e a axuda 

financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación 

financiada.  

Informar, no seu caso, ás persoas destinatarias de que as actuacións nas que participan están 

financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social) e no seu caso  cofinanciadas 

polo FEDER e/ou  FSE así como dos obxectivos dos fondos, figurando os emblemas como 

mínimo nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de 

asistencia”. 

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos lembra que estas obrigas 

esixen que: 

 En todas as medidas de información e comunicación se debe recoñecer o apoio dos 

Fondos mostrando 

o Emblema da Unión e referencia á Unión Europea 
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o Referencia ao Fondo que da apoio á operación, de forma separada con 

respecto ao emblema 

 Durante a operación deben 

o Facerse unha breve descrición no sitio de Internet, da operación, de maneira 

proporcionada o nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e resultados e 

destacando o apoio financeiro da Unión 

o Colocar un cartel con información sobre o proxecto de tamaño mínimo A3 no 

que mencionará a axuda financeira da Unión nun lugar visible para o público 

 O beneficiario debe facer que as persoas que participan na operación financiada foron 

informadas de que é a UE quén financia a operación.  

A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos  elaborou unha Guía 

práctica que recolle os requisitos normativos e as normas técnicas necesarias para clarificar a 

materia e axudar ao seu cumprimento. Nesta guía inclúense outras accións de comunicación 

que poden xustificarse (dípticos, notas de prensa, aparicións en internet....). 

Esta guía pode descargarse no seguinte enlace: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_

programas/GuiaComunicacion_1420_20170208.pdf 

Esta guía contén información práctica de aspectos como:  

 Utilización conxunta de emblemas da Unión, logotipo da administración e das 

entidades; 

 Información que debe facilitarse a través da Web das entidades 

 Correcta disposición dos emblemas a incorporar nos carteis informativos 

 Utilización da información en diferentes fases da actividade formativa desenvolvida 

 Utilización a través de anuncios, audios, vídeo, artigos promocionais, publicación de 

material divulgativo 

Para verificar que os beneficiarios cumpren coas súas obrigas de información e comunicación á 

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos ten feito un procedemento 

de seguimento de avaliación das actuacións de comunicación  en base a distintos indicadores 

de comunicación a través dunha folla EXCEL que a  Subdirección Xeral de Inclusión e 

Integración Social remitirá a todas as entidades subvencionadas para que rexistren os 

indicadores de comunicación e acheguen coa folla EXCEL a proba da realización de cada un dos 

indicadores. Na folla EXCEL é obrigatorio o rexistro de todos os valores e datos solicitados polo 

FSE e FEDER, como pode ser o custo estimado ou o número de publicacións realizadas. O 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/GuiaComunicacion_1420_20170208.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/GuiaComunicacion_1420_20170208.pdf
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incumprimento desta obriga ou a remisión de datos incompletos ou inexactos poderá dar lugar 

ao reintegro de parte das axudas.  

No seguinte enlace poderá tamén descargarse os logos institucionais a  utilizar e  información 

que a entidade pode  incorporar na paxina Web da entidade. 

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal

&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocu

mento_0055.html&category=Tema/Relacions_institucionais/,Tiposenumerados/Tipodocumento/Plan-ou-programa/&activo2=sop6 

3 DOCUMENTACIÓN PARA O CUMPRIMENTO DA LOPD 

 

As entidades estarán obrigadas ao cumprimento da normativa en materia de protección de 

datos de carácter persoal e en concreto, da Lei orgánica 15/1999. de 13 de decembro, de 

protección de datos de carácter persoal, e ao Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, 

polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da dita lei. Así mesmo, os datos de 

carácter persoal das persoas beneficiarias atendidas incorporaranse ao ficheiro de datos de 

carácter persoal Xestión de Servizos Sociais, creado pola Orde do 15 de decembro de 2011. 

Para tales efectos: 

- O persoal das entidades que trate cos datos de carácter persoal das/os participantes 

nas actuacións subvencionadas asinará a correspondente cláusula de segredo 

profesional. Aquelas persoas que xa a teñan asinada de anos anteriores, non será 

necesario que a volvan asinar. Estas cláusulas serán asinadas e enviadas ao Servizo de 

Coordinación de Programas de Inclusión ou ao Servizo de atención ás persoas 

inmigrantes segundo corresponda, unha vez se resolva a Orde de subvención. O 

modelo pódese descargar no seguinte enlace:  
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Clausula_Segredo_Profesional_2017.pdf  

- As persoas participantes asinarán a autorización para a recollida dos seus datos de 

carácter persoal que quedará en poder da entidade a efectos de inspección e 

auditoría. Existen dous modelos de autorización: 

o  Autorización na que o participante permite a comunicación de datos a 

terceiros para o cumprimento do itinerario de inclusión. O modelo de cláusula 

está no seguinte enlace: 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/1

8-07-2017_Autorizacion_Participante_LOPD_2017_V1-1.pdf 

o Autorización na que o participante non permite a comunicación de datos a 

terceiros para o cumprimento do itinerario de inclusión. O modelo de cláusula 

está no seguinte enlace: 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/1

8-07-2017_Autorizacion_Participante_Oposicion_Comunicacion_2017_V1-1.pdf 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Clausula_Segredo_Profesional_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Clausula_Segredo_Profesional_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Autorizacion_Participante_LOPD_2017_V1-1.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Autorizacion_Participante_LOPD_2017_V1-1.pdf
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4 DECLARACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDADE E DE RESULTADO 

PERANTE O FONDO SOCIAL EUROPEO E O FONDO EUROPEO DE 

DESENVOLVEMENTO REXIONAL 

 

Para o cumprimento das esixencias da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos 

Europeos as entidades deberán realizar as actuacións precisas para recoller información 

suficiente relativa ao rexistro de indicadores de produción e resultado, enumerados no artigo 5 

do Regulamento (UE) núm. 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 

decembro de 2013, relativo ao FSE.   

Para actuacións financiadas polo Fondo Social Europeo, seranlles facilitados os modelos 

oportunos de cuestionarios que terán que respectar os criterios de integridade dos datos. A 

estes efectos, a entidade debe recadar e achegar na fase de xustificación unha declaración 

expresa das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita 

responsabilizarse da súa declaración conxunta perante a Dirección Xeral de Inclusión social 

sobre todo daqueles datos referidos a súa situación de exclusión social.  

Os formularios e as instrucións están a disposición das entidades no seguinte enlace: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf 

Esta información será solicitada, tamén, por vía electrónica, nos prazos que estableza a 

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, a través da aplicación 

habilitada para estes efectos por esa Dirección Xeral e no caso de actuacións de itinerarios de 

inclusión sociolaboral, será rexistrada polas entidades e extraída directamente da aplicación 

informática pola Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social, baixo instrucións previas 

que serán facilitadas con suficiente anticipación . 

Para actuacións financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) deben 

rexistrarse os datos se establecen no documento que está neste enlace: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc 

A recollida de datos relativos aos indicadores de produtividade e resultado é concreta para 

cada tipo de actuación subvencionada.  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc
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5 SUBVENCIÓNS PARA AS PRESTACIÓNS DE APOIO Á INCLUSIÓN 

SOCIOLABORAL, FORMACIÓN ADAPTADA, APOIO A INCLUSIÓN 

RESIDENCIAL DA POBOACIÓN XITANA DIRIXIDAS A FOMENTAR A 

INCLUSIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL E O ACCESO E PERMANENCIA NO 

MERCADO DE TRABALLO DA POBOACIÓN INMIGRANTE  

 

5.1 DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COA  SOLICITUDE 

- Anexo I (solicitude) 

- Anexo II (memoria técnica xustificativa de investimento. Deberá cubrir un anexo para cada actuación 

solicitada). 

-Anexo III (documento especifico para descrición de programas dirixidos a inclusión social da 

comunidade xitana. Deberá cubrir un para cada programa solicitado). 

-Anexo IV (documento especifico para descrición de programas dirixidos a inclusión social da poboación 

inmigrante. Deberá cubrir un para cada programa solicitado). 

-Anexo V (documento especifico para descrición de programas dirixidos a inclusión social de persoas en 

situación ou risco de exclusión social. Deberá cubrir un para cada programa solicitado). 

-Anexo VI (documento especifico para descrición de programas complementarios de educación e apoio 

familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo. Deberá cubrir un para cada programa 

solicitado). 

 

5.2 OBRIGAS DOS CONCELLOS 

 

As obrigas dos concellos están determinadas na Orde, especialmente no seu artigo 22, aquí 

descríbense só aquelas que é necesario comentar para facilitar seu cumprimento. 

5.3 ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN  

 

A entidade, unha vez recibida a resolución da concesión da subvención deberá comunicar no 

prazo de dez días a súa aceptación, comprometéndose a executar o programa ou actuación 

subvencionado no prazo e condicións establecidos na convocatoria. No caso de non comunicar 

o dito extremo no prazo indicado entenderase tacitamente aceptada.  

5.4 INICIO DE ACTIVIDADES 

 

As entidades deberán remitir de cada actuación que desenvolva, o lugar, data de inicio e de 

remate, horario e contidos (este último no caso das actuacións formativas).  
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Aquelas entidades que xa teñan iniciada/s ou rematadas a/as actuación/s deberán remitir o 

dito inicio de actuación, unha vez recibida a notificación da resolución de concesión da 

subvención.  

En todo caso, este documento é necesario achegalo para solicitar o anticipo. 

5.5 COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS  

 

Todas as actuacións incluídas neste apartado estarán financiadas con FSE (Programa Operativo 

do FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a 

pobreza e calquera forma de discriminación”) e non poderán estar financiadas por ningunha 

outra axuda pública de fondos comunitarios. Isto quere evitar posibles duplicidades de 

subvencións comunitarias nunha mesma actuación, situación que toma relevancia ao 

financiarse por medio de custes simplificados. Todo isto esixe que as actuacións que se 

presenten queden claramente  identificadas cun contido mínimo. 

É incompatible a participación dunha persoa nun programa de apoio a inclusión sociolaboral 

coa participación no mesmo período que se subvenciona noutro programa de apoio a inclusión 

sociolaboral de similar contido, realizado noutro dispositivo público ou privado de inclusión 

social financiado por fondos públicos. Para estes efectos contarase coa información contida na 

aplicación informática “Inclusión Social” ou outras ferramentas que permitan a comprobación. 

O conxunto de axudas percibidas para o investimento en centros de inclusión e emerxencia 

social e unidades funcionalmente vinculadas non poderá exceder do custo total 

subvencionable. 

5.6 SUBCONTRATACIÓN DOS GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Non esta permitida a subcontratación dos gastos subvencionables, aínda que non se considera 

subcontratados aqueles gastos nos que teña que incorrer a entidade beneficiaria para a 

realización por si mesma da actuación subvencionada, como contratación de persoal monitor, 

alugamento de instalacións, gastos de subministracións relacionados con elas. 

 

5.7 XUSTIFICACIÓN 

 

Toda a documentación xustificativa da realización das actuacións deberá presentarse 

electrónicamente, responsabilizándose a persoa interesada na veracidade dos documentos 

que presenten. No caso de presentación presencial dun documento, deberá emendalo a través 

da súa presentación electrónica sendo a data de presentación a da presentación electrónica. 
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Nestes caso deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de 

rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente si dispón del.  

No caso de que algún dos documentos a presentar de forma electrónica superase os tamaños 

máximos establecidos, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos 

previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño 

máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

A documentación complementaria relativa a este procedemento de xustificación estará 

dispoñible na páxina web da Consellería de Política Social, desde este enlace ao portal de 

Benestar: 

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/axudas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle

=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-

3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos

%2FAxudas%2Faxuda_0050.html&category=Tema/Inclusion/&friendlyURL=/portada-de-inclusion&activo=Axuda 

Período subvencionable e prazos para a xustificación 

 

Prazos Período subvencionable 

Primeira 

xustificación 

Segunda 

xustificación 

1º período 2º período 

5 de 

decembro de 

2017 

12 de xullo de 

2018 
1 de abril/2017 a 

30 de novembro 

de 2017 

1 de decembro de 

2017a 30 de xuño 

de 2018 

 

Xustificación das actuacións de apoio á inclusión sociolaboral 

Requisitos 

para optar a 

subvención 

Realizar seis prestacións do servizo de apoio a inclusión sociolaboral da Carteira de servizo.  

Segundo sexan prestacións de inclusión básica ou de transición ao emprego estas prestacións serán 

Si son actuacións de apoio á inclusión 

sociolaboral básica  

 

é obrigatorio realizar  

 A diagnose,  

 deseño, seguimento e avaliación do proxecto de inclusión 

social e/ou laboral,  

 acompañamento social  

 As accións de adquisición  e/ou fortalecemento das 

capacidades persoais e sociais. 

e as dous opcionais restantes  

 reforzo socioeducativo para menores  

 apoio socioeducativo para a adhesión a tratamentos de 

prescrición facultativa 

Si son de apoio a inclusión sociolaboral de é obrigatorio realizar 
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transición ao emprego  A diagnose,  

 O deseño, seguimento e avaliación do proxecto de inclusión 

social e/ou laboral,  

 O acompañamento social  

 As accións de adquisición  e/ou fortalecemento das 

capacidades persoais e sociais 

 Accións promotoras do acceso e permanencia no mercado 

laboral 

e unha mais das catro restantes opcionais restantes  

 A prospección e intermediación laboral activa,  

 A mediación laboral 

 reforzo socioeducativo para menores  

 apoio socioeducativo para a adhesión a tratamentos de 

prescripción facultativa 

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 20,89€/hora, con un máximo de 2.150 horas,  1.147 horas no primeiro período e 1.003 horas no 

segundo período.  

Requisitos 

específicos 

Ter atendidas a 50 persoas, das cales o 60% ten que ter realizadas 6 actuacións. No caso de ser persoas en situación 

de exclusión severa, son suficientes 19 persoas que teñan 6 actuacións 

Documentación 

a presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación final 

  Solicitude de pagamento parcial 

 Declaración responsable no anexo VII 

 Memoria económica e xustificativa no anexo 
VIII 

 Follas mensuais compresivas da totalidade 
das horas dedicadas o programa, asinadas 
polo traballador/a e a persoa responsable 
da entidade, na que conste un resumo do 
total de horas no período subvencionado. 
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Bibl
ioteca/Documentos/Axudas/18-07-
2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballa
dor_Servizo.xls 

    

 Cuestionario/formulario de indicadores de 
execución das persoas atendidas 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/
default/Benestar/Biblioteca/Documentos/A
xudas/18-07-
2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE
_2017.pdf  
 

 Xustificante bancario de pago de seguro, 
salvo que solicitou anticipo e o presentara 
neste intre 

 

 Solicitude de pagamento 

 Declaración responsable no anexo VII 

 Memoria económica e xustificativa no anexo VIII 

 Follas mensuais compresivas da totalidade das horas 
dedicadas o programa, asinadas polo traballador/a e 
a persoa responsable da entidade, na que conste un 
resumo do total de horas no período 
subvencionado. 
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/D
ocumentos/Axudas/18-07-
2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servi
zo.xls 
  

 Xustificante bancario de pago de seguro, salvo que 
solicitou anticipo e o presentara neste intre 

 Memoria técnica do programa (non hai guión) 

 No caso de que as persoas atendidas estean en 
situación de exclusión severa, certificado asinado 
polos servizos sociais acreditando esta situación 
 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/B
enestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-
2017_Modelo_Certificado_Exclusion_Severa_2017.d
oc 

 Acreditación do nº total das persoas atendidas en 

todo o período subvencionado. A acreditación 

realizase a través dos seguintes documentos: 

    Persoas que non acadasen seis actuacións 

Cuestionario/formulario de indicadores de execución 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
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(que non fosen xa achegados no primeiro período) 
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/defa
ult/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/1
8-07-
2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_20
17.pdf  

 

    Persoas que acadasen seis actuacións 

  PDF do expediente extraído da aplicación 
informática INCLUSION asinada polo técnico 
responsable e pola persoa participante 

 

   Certificado da realización individualizada 
onde conste os resultados obtidos por cada 
participante 

 

Cálculo das cantidades a percibir 

No caso das actuacións das prestacións de apoio á inclusión sociolaboral, intervención en 

territorio en exclusión severa e asesoramento técnico especializado no ámbito normativo en 

materia de estranxeiría, as cantidades a percibir  calcúlanse en función das horas acreditadas 

que o profesional dedica á prestación obxecto de subvención, con un limite máximo de 2.150 

horas para todo o período subvencionable. 

No caso das prestación de apoio á inclusión sociolaboral,  para poder percibir a totalidade da 

prestación é necesario non só que o profesional realice as 2.150 horas, senón que é necesario 

que ademais teña atendido un mínimo de 50 persoas en todo o período subvencionable, das 

cales o 60% ten que ter realizadas 6 actuacións, salvo no caso de que as persoas atendidas 

están en situación de exclusión severa, neste caso só es necesario ter atendidas a 19 persoas 

que teñan todas elas  6 actuacións:  

Suposto de persoas en situación de exclusión social 

Supuesto de base Horas mx

numero de 

persoas 

atendidas

nº persoas 

con 6 ipis

precio 

hora

total 

subvención

2150 50 30 20,89 € 44.913,50 €  

Suposto de persoas en situación de exclusión severa 

Supuesto de base con persoas excluidas Horas mx

numero de 

persoas 

atendidas

nº persoas 

con 6 ipis

precio 

hora

total 

subvención

2150 19 19 20,89 € 44.913,50 €  

No caso de que as horas realizadas sexan inferiores as 2.150 horas, diminuirase 

proporcionalmente o número de persoas atendidas e o número de ipis.  

En todo caso, de non alcanzarse o número mínimo de persoas atendidas ou de ipis realizados 

correctamente, a cantidade a satisfacer diminuirá na mesma proporción. 
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Exemplos 

Entidade que xustifica a realización de menos horas das subvencionables. 

A  cantidade a percibir será o resultado de multiplicar as horas xustificadas polo prezo hora, 

sempre que atenda un  numero de persoas e de itinerarios proporcional ás horas xustificadas 

do seguinte xeito 

1º exemplo unha entidade fai 1.000  horas no primeiro período e 300 no segundo período, en 

total xustifica 1.300 horas. Esto supón una redución sobre o número de 2.150 horas, polo 

tanto o número de persoas que é necesario atender redúcese na mesma proporción que as 

horas. Neste caso ten que ter 30 persoas atendidas das cales 18 ten que ter 6 ipis. 

No primeiro período percibirá 20.890€ e no segundo período 6.267€, en total 27.157€: 

soposto fai menos horas pero 

xustifica o nº de persoas e ipis 

minimo Horas mx

numero de 

persoas 

atendidas

nº persoas 

con 6 ipis

precio 

hora

total 

subvención
Total periodo 1.300,00 30 18 20,89 € 27.157,00 €

primer periodo 1.000,00 23 14 20,89 € 20.890,00 €

segundo periodo 300,00 7 4 20,89 € 6.267,00 €  

2º exemplo, a mesma entidade fai as mesmas horas pero o número de persoas atendidas é 25 

inferior as 30 que debería atender, se ben realizan a 18 ipis alcanzando o mínimo establecido 

para estas horas. 

Neste caso reducirase a cantidade a percibir na mesma proporción que o nº de persoas que 

faltan para alcanzar as 30 mínimas necesarias. A proporción entre persoas que deberían ser 

atendidas (30) e as que foron atendidos (25) neste caso e 0,1731 ( (30-25)/30), polo que a 

cantidade que tiña que percibir redúcese  4.700,25€ (27.157*0,1731): 

Soposto fai menos horas e o nº de 

persoas é inferior o esixido Horas mx

numero de 

persoas 

atendidas

% de 

reducción 

por persoas

reducción 

aplicar

precio 

hora

total 

subvención
Supuesto de menos persoas 1.300,00 25 0,1731 4.700,25 € 20,89 € 22.456,75 €  

 

3º exemplo, mesmo caso anterior fai as mesmas horas, atende o número mínimo de persoas 

pero non cumpre o número mínimo de ipis. Neste suposto calcúlase a proporción entre o nº 

de epis que debería realizar (18) e os que realizáronse (14), neste caso 0,2282 ((18-14)/18), 

polo que a cantidade que tiña que percibir redúcese 6.197,37€ (27.157*0,2282) 

Soposto fai menos horas e o nº de 

ipis é inferior o esixido Horas mx

nº persoas 

con 6 ipis

% de 

reducción 

por  ipis

reducción 

aplicar

precio 

hora

total 

subvención
Supuesto de menos ipis 1.300,00 14 0,2282 6.197,37 € 20,89 € 20.959,63 €  
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4º exemplo, fai as mesmas horas, pero nin o número de persoas, ni o nº de ipis alcanzan o 

mínimo esixido. Neste caso aplícanse as dúas reducións por menos persoas (4.700,25) e menos 

ipis (6.197,37€), e a cantidade a percibir é 16.259€ (27.157€-4.700,25€-6.197,37€). 

Soposto fai menos horas e o nº de 

ipis é persoas éinferior o esixido Horas mx

numero de 

persoas 

atendidas

% de 

reducción 

por persoas

reducción 

aplicar

nº persoas 

con 6 ipis

% de 

reducción 

por  ipis

reducción 

aplicar

precio 

hora

total 

subvención
Supuesto de menos epis y menos 

persoas 1.300,00 25 0,1731 4.700,25 € 14 0,2282 6.197,37 € 20,89 € 16.259,38 €  

 

Rexistro de itinerarios con seis prestación presenciais na aplicación informática INCLUSIÓN 

Os expedientes dos participantes con seis actuacións necesarios para xustificar o pago do 

módulo, serán uns documentos en formato PDF dos expedientes (itinerarios) extraídos na 

aplicación informática e que deberán vir asinados polo responsable do seguimento do 

itinerario e polo propio participante titular do dito expediente (un por cada participante).  

Rexistraranse estas prestacións na aplicación a través do formulario de 

actuacións/intervencións, no que quedará constancia dunha breve descrición do traballo 

realizado polo/a técnico/a coa persoa participante, no campo "Observacións" e dos resultados 

obtidos, no campo "resultados obtidos". Na medida do posible o persoal técnico deixará 

tamén constancia do tempo que dedicado a actuación, no campo "número de horas ". 

A información mínima que debe conter cada un dos expedientes para que se admita como 

xustificante técnico para o pagamento do módulo é:   

 a información básica do/a participante,  

o factores de exclusión 

o situación laboral 

o accións concretas establecidas no itinerario de inclusión sociolaboral para o 

período subvencionable e a diagnose,  

o a valoración social como mínimo a inicial 

o ter asociadas, como mínimo seis do total de actuacións desenvolvidas  

Este PDF Expediente poderá ser complementado con outra documentación que tamén se 

extrae da aplicación informática, como é o Word de proxecto de inclusión e os formularios de 

rexistro de cada unha das actuacións vinculadas a cada participante. En concreto, as entidades 

para  todos os itinerarios de inclusión que se vinculen a esta Orde, deben ter asinado o 

documento “Word Proxecto” que se extrae da aplicación informática. Este documento debe 

estar asinado, tamén, pola persoa participante. 

Os/as técnicos/as das entidades subvencionadas no marco da aplicación informática 

funcionarán como “equipos de inclusión” (dependentes dunha entidade). As entidades e os 
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seus equipos de inclusión rexistrarán a información necesaria para xustificar as actuacións 

realizadas con cada unha das persoas participantes (Expedientes, Actuacións, Insercións, etc.). 

No caso das entidades que veñen tendo acceso á aplicación informática en anos anteriores, 

empregarán os mesmos datos de acceso para o rexistro dos datos. As entidades ás que se lles 

subvencione a atención desenvolvida a través dos itinerarios de inclusión sociolaboral por 

primeira vez, achegaránselles os datos de acceso para o rexistro dos expedientes vinculados a 

esta/s nova/s actuación/s e recibirán a correspondente formación sobre o manexo da 

aplicación informática. 

Para aquelas persoas participantes que sexan perceptores da RISGA, deberá rexistrarse no seu 

expediente este feito, en concreto, no campo “Perceptor da RISGA” do formulario de 

alta/edición de Expediente.  

Para as persoas participantes nas accións específicas para persoas inmigrantes (artigo 4.1.b.3), 

deberá constar no seu expediente como “factor principal de exclusión” o valor 

Inmigrantes/refuxiados, no formulario de alta/edición de expediente así como o país 

nacionalidade (no campo correspondente) e pais de orixe. 

No caso de duplicidade de participantes na aplicación informática, a entidade poñerase en 

contacto coa Subdirección, para a resolución desta incidencia. 

As entidades deben rexistrar na aplicación informática, obrigatoriamente, todas as actuacións 

para as que non é precisa a presenza de persoas pero que son necesarias para a concesión dos 

obxectivos do proxecto de inclusión, tales como a prospección do mercado laboral, a 

intermediación laboral activa e/ou a coordinación con outros dispositivos. 

Moitas das intervencións sociais, no marco dos itinerarios de inclusión sociolaboral, realizadas 

cos participantes, poden ter continuidade no tempo (coincidindo con dúas ou máis 

convocatorias de subvencións). Neste caso é preciso, distinguir con claridade tanto os períodos 

das intervencións como a xustificación da súa continuidade. Para o primeiro, o que hai que 

facer na aplicación informática é rexistrar dous ou máis expedientes (un por cada ano de 

xustificación), sinalando para cada un deles o ano de xustificación (no campo Ano de 

xustificación do Formulario de edición de expediente). Para o segundo, deberán rexistrarse un 

novo expediente, en concreto, no proxecto de inserción os contidos ben diferenciados (xunto 

cunha actuación de revisión e establecemento de obxectivos) e ademais, no que se pecha, 

unha actuación de avaliación de obxectivos. Os expedientes que se pechan con posibilidade de 

continuidade, terán como motivo de baixa “ Continuidade de Expediente”.  
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Xustificación das actuacións de formación adaptada e permanencia no mercado laboral, 

formación lingüística e formación nos valores e características da sociedade de acollida 

dirixida á persoas inmigrantes 

Requisitos para optar 

a subvención 

 

Serán subvencionables as accións promotoras de acceso e permanencia no mercado laboral incluíndo a 

formación dirixida o autoemprego e a constitución de cooperativas e os proxectos de emprendemento 

e inserción sociolaboral de persoas vulnerables, especialmente aquelas baseadas na agricultura 

ecolóxica desenvoltas en áreas rurais e as accións de formación que teñan por finalidade adquirir 

competencias clave. 

As accións de adquisición e/ou fortalecemento das capacidades persoais e sociais so se subvencionan 

as dirixidas exclusivamente a mellora da administración da economía familiar. O resto destas 

prestacións subvenciónanse si van acompañadas doutras que promovan o acceso e permanencia no 

mercado laboral.  

Cantidade 

subvencionable 

O módulo é de 24,37€/hora con independencia do nº de persoas que participan.  

Requisitos específicos 5 participantes ten que haber obtido certificación acreditativa da formación recibida por ter asistido un 

mínimo do 60% do total das horas de formación 

Documentación a 

presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable do anexo VII 

Memoria económica do anexo VIII 

Cuestionario/formulario de indicadores de 
execución das persoas atendidas.  
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben
estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-
2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

 
 

Partes de asistencia das actuacións realizadas 

onde conste o nº de horas de formación 

asinados pola persoa participante, o/a 

responsable técnico da actuación e o 

responsable da entidade. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciae

Axuda2017.pdf 

Certificado de finalización da actividade con 

información das persoas asistentes e o nº de 

horas realizadas por cada uno deles. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_activida

de.xls  

Solicitude de pagamento final 

Declaración responsable do anexo VI 

Memoria económica do anexo VII 

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Partes de asistencia das actuacións realizadas onde 

conste o nº de horas de formación asinados pola 

persoa participante, o/a responsable técnico da 

actuación e o responsable da entidade. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAx

uda2017.pdf 

Certificado de finalización da actividade con 

información das persoas asistentes e o nº de horas 

realizadas por cada uno deles 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.

xls  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
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Xustificante bancario de pago de seguro, salvo 
que solicitou anticipo e o presentara neste intre 

 

Xustificación das actuacións de formación adaptada dirixida á adquisición do permiso de           

conducir B ou C 

Requisitos para 

optar a subvención 

Serán subvencionables as accións promotoras de acceso e permanencia no mercado laboral incluíndo a 

formación dirixida o autoemprego e a constitución de cooperativas e os proxectos de emprendemento e 

inserción sociolaboral de persoas vulnerables, especialmente aquelas baseadas na agricultura ecolóxica 

desenvoltas en áreas rurais e as accións de formación que teñan por finalidade adquirir competencias 

clave. 

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 24,37€/hora do profesor que dedica a formación. A cantidade máxima subvencionable é de 

45.000€ en todo o período. 

Requisitos 

específicos 

As persoas participantes ten que estar recibindo atención para a inclusión sociolaboral financiada por esta 

convocatoria e que esta formación estea incluída no proxecto de inclusión sociolaboral da persoa que a 

reciba. 

Documentación a 

presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable do anexo VI 

Memoria económica do anexo VII 

Cuestionario/formulario de indicadores de execución 

das persoas atendidas. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf    

Partes de asistencia das actuacións realizadas onde 

conste o nº de horas de formación asinados pola 

persoa participante, o/a responsable técnico da 

actuación e o responsable da entidade. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/B

enestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/B

enestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenci

aeAxuda2017.pdf  

Certificado de finalización da actividade con 

información das persoas asistentes e o nº de horas 

realizadas por cada uno deles 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar
/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-
2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls  
 

Xustificante bancario de pago de seguro, salvo que 
solicitou anticipo e o presentara neste intre 
 

Acreditación de que as persoas participantes teñen 

Solicitude de pagamento final 

Declaración responsable do anexo VI 

Memoria económica do anexo VII 

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Partes de asistencia das actuacións realizadas onde 

conste o nº de horas de formación asinados pola 

persoa participante, o/a responsable técnico da 

actuación e o responsable da entidade 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls   

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAx

uda2017.pdf  

Certificado de finalización da actividade con 

información das persoas asistentes e o nº de horas 

realizadas por cada uno deles 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default

/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_acti

vidade.xls  

Acreditación de que as persoas participantes teñen 

iniciados un itinerario con cargo a esta 

convocatoria e que a acción está incorporada no 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Parte_de_asistencia_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Instrucions_para_cumprimento_ParteAsistenciaeAxuda2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Certificado_de_finalizacion_da_actividade.xls
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iniciados un itinerario que forme parte de seu 

proxecto de inclusión. A acreditación farase a través 

da aplicación informática INCLUSIÓN 

seu proxecto de inclusión. A acreditación farase a 

través da aplicación informática INCLUSIÓN  

Memoria de actuación das actividades realizadas 

 

Avaliación dos cursos 

Recoméndase ás entidades que desenvolvan actuacións formativas adaptadas  de acceso e 

permanencia no mercado laboral incluíndo a formación dirixida o autoemprego, que realicen 

unha avaliación das ditas actuacións (enquisas de satisfacción as persoas participantes ). As 

entidades poderán empregar, para dita avaliación, modelos de enquisas de valoración propios 

que xa formen parte do protocolo de actuación da Corporación subvencionada ou ben os que 

se lles facilite desde esta Subdirección.  Os modelos de enquisas están dispoñibles no seguintes 

enlace (no apartado da Orde de Entidades de Iniciativa Social), baixo o título Modelos para a 

avaliación de formación adaptada e permanencia no mercado laboral e se poden adaptar 

segundo os casos e o tipo de formación. As Corporacións Locais se empregan estes modelos 

deben modificar a referencia á Orde de subvención e sinalar a correspondente de 

Corporacións Locais: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-

2017_avalia_inicial_alumnado_formac_adaptada.doc  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-

2017_avalia_intermedia_docente_formac_adaptada.doc 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-

2017_aval_final_alumnado_formac_adaptada.doc  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-

2017_aval_final_formac_adaptada_docente.doc  

 Esta documentación obrará en poder das entidades, polo que non existe prazo de entrega. 

Farase mención dos resultados de estas avaliacións, na memoria técnica de cada unha das 

actuacións formativas subvencionadas. 

Xestión de diplomas de asistencia a actuacións formativas 

Aquelas entidades que desexen achegar diplomas de asistencias das actuacións de carácter 

formativo de acceso e permanencia no mercado laboral incluíndo a formación dirixida o 

autoemprego aos seus participantes, poderán entregar diplomas de asistencia a aquelas 

persoas que teñan asistido ao 60 % do total de horas da acción formativas, que conterán como 

mínimo a información que figura no modelo achegado no seguinte enlace:  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-

2017_Modelo_Diploma_Entidades_2017.doc

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_avalia_inicial_alumnado_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_avalia_inicial_alumnado_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_avalia_intermedia_docente_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_avalia_intermedia_docente_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_aval_final_alumnado_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_aval_final_alumnado_formac_adaptada.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_aval_final_formac_adaptada_docente.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/12-05-2017_aval_final_formac_adaptada_docente.doc
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Xustificación das actuacións de mediación social  e/ou intercultural 

Requisitos para 

optar a 

subvención 

 

Serán subvencionables no marco de desenvolvemento do servizo de apoio a inclusión sociolaboral de 

xeito independiente o resto das prestacións incluídas neste servizo.  

A realizar por persoal especializado dirixido a facilitar a comunicación e a convivencia entre persoas 

procedentes de diferentes culturas. Este programa deberá realizarse a través de acompañamento 

presencial e poderán complementarse con accións de sensibilización na contorna máis próxima das 

persoas coas que se  leva a cabo a mediación, que non poderán representar máis dun 7% do importe da 

axuda concedida para esta actuación. Non serán subvencionables campañas publicitarias de 

sensibilización.  

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 18,60€/hora con un máximo de 2.150 horas, 1.147 horas no primeiro período e 1.003 

horas no segundo período. 

  

Documentación 

a presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2017 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercult

ural.doc  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Interc

ultural_2017.doc  

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docume

ntos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

 

Solicitude de pagamento  

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2018 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_inte

rcultural.doc  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_I

ntercultural_2017.doc 

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Doc

umentos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.

xls 

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Memoria técnica do programa  

 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Diario_Servizo_Mediacion_intercultural.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Rexistro_Semanal_Servizo_Mediacion_Intercultural_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
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Xustificación das actuacións de asesoramento técnico especializado no ámbito normativo en 

materia de estranxeiría 

Requisitos para 

optar a 

subvención 

 

É subvencionable o asesoramento legal en materia de estranxeiría e o acompañamento na realización de 

tramites, consistirá na información, asesoramento e apoio nos tramites necesarios para obter as 

autorizacións e renovación de residencia, homologación de títulos, reagrupamentos familiares, 

nacionalidade e demais cuestións relacionadas coa normativa española en materia de estranxeiría.  

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 20,89€/hora, con un máximo de 2.150 horas, 1.147 horas no primeiro período e 1.003 

horas no segundo período.  

  

Documentación 

a presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2017 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas ao servizo pola 

persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docume

ntos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf   

Solicitude de pagamento  

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2018 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas ao servizo 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Doc

umentos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.

xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Ben

estar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Memoria  técnica do servizo 

 

 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
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Xustificación das actuacións de apoio á inclusión residencial da poboación xitana 

Requisitos para 

optar a 

subvención 

 

É subvencionable o asesoramento legal en materia de estranxeiría e o acompañamento na realización de 

tramites, consistirá na información, asesoramento e apoio nos tramites necesarios para obter as 

autorizacións e renovación de residencia, homologación de títulos, reagrupamentos familiares, 

nacionalidade e demais cuestións relacionadas coa normativa española en materia de estranxeiría.  

 

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 20,89€/hora.  

  

Documentación 

a presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2017 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docume

ntos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Solicitude de pagamento  

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2018 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docum

entos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf  

Memoria técnica do servizo realizado 

 

 

 

 

 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
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Xustificación das actuacións de complementarias de educación e apoio familiar dirixidos á 

inclusión social dos menores a cargo 

Requisitos para 

optar a 

subvención 

 

Son subvencionables os programas de educación e apoio familiar que conteñan actuacións 
complementarias da intervención social individual expresamente incluídas no seu proxecto de inclusión, 
que teñen por obxecto promover a adquisición, por parte das familias, de competencias e habilidades para 
o correcto desenvolvemento das súas funcións parentais e educativas. 

Cantidade 

subvencionable 

O modulo é de 20,89€/hora.  

Requisitos 

específicos 

 

Documentación 

a presentar 

Documentación a presentar para a xustificación 

parcial inicial 

Documentación a presentar para a xustificación 

final 

 Solicitude de pagamento parcial 

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2017 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docume

ntos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls   

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar

/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf   

Solicitude de pagamento  

Declaración responsable no anexo VI 

Memoria económica anexo VII 

Acreditación das accións realizadas no 2018 (a 

través do Word seguimento da aplicación 

INCLUSIÓN) 

Resumo do total de horas dedicadas o programa 

pola persoa dedicada a actuación 

http://politicasocial.xunta.gal/Benestar/Biblioteca/Docum

entos/Axudas/18-07-

2017_Follas_mensuais_%20horas_Traballador_Servizo.xls  

Cuestionario/formulario de indicadores de 

execución das persoas atendidas 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benest

ar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-

2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf 

 Memoria técnica  do servizo realizado 

 

 

 

 

 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Formulario_Rexistro_Indicadores_FSE_2017.pdf
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6 SUBVENCIÓNS DE INVESTIMENTO EN CENTROS DE INCLUSIÓN E 

EMERXENCIA SOCIAL E UNIDADES FUNCIONALMENTE VINCULADAS -

ARTIGO 4.2)- 

 

Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que 

deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social, son centros de inclusión e 

emerxencia social aqueles nos que se atenden  as necesidades de persoas afectadas por 

situacións valoradas de exclusión social e, se é o caso, se posibilitan e impulsan actuacións 

programadas que favorezan a súa efectiva inclusión sociolaboral. 

De conformidade co previsto no artigo 8 do Decreto 24/1995, do 28 de xullo, polo que se 

regulan os servizos sociais de atención primaria, e para os efectos da orde anterior, terán a 

consideración de centros de inclusión e emerxencia social os seguintes: 

- Albergues 

- Centros de acollida e inclusión 

- Comedores sociais 

- Centros de atención social continuada 

- Centros de día de inclusión social 

- Outras unidades vinculadas funcionalmente aos centros: 

o Unidade de hixiene 

o Servizo de ducha 

o Servizo de roupeiro 

o Servizo de lavandaría 

o Unidade de rúa 

O tipo de actuacións que se poden subvencionar nestes grupos son as seguintes: 

a) A construción, ampliación, reforma e mellora dos centros, así como a adquisición de 

inmobles que garden unha relación directa coas actuacións anteriores. 

b) A adquisición e instalación de equipamento e moblaxe, así como a adquisición de 

vehículos de transporte vinculados  á  prestación dos servizos propios do centro, 

excluíndose expresamente os vehículos turismos. 

Poderá subvencionarse ata o 80 % dos gastos necesarios para a realización do investimento 

definido no artigo 4.1.c) que se correspondan de maneira indubitada coa operación 

cofinanciada, e deberán estar debidamente pagados con anterioridade á finalización do 

período de xustificación previsto na presente base reguladora. 
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Unicamente, con respecto ás solicitude para a ampliación da superficie destinada para a 

atención das persoas usuarias , serán subvencionables as  adquisicións de terreos e de bens 

inmobles nos que exista unha relación directa entre a compra e os obxectivos da operación, 

ata o límite do 10% do gasto total subvencionable da operación. Estes terreos deberán ser 

limítrofes, agás no caso de unidades funcionalmente vinculadas ao establecemento principal, 

as cales, non obstante, deberán estar próximas a este, de tal xeito que a súa utilización 

permita o desprazamento a pé polas persoas usuarias. 

En todo caso, o importe subvencionable non poderá superar o valor de mercado dos terreos e 

dos bens inmobles, extremo que deberá acreditarse mediante certificado de taxador 

independente debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial. 

Así mesmo e unicamente con respecto á adquisición de equipamento necesario de adaptación 

funcional para prestación dos servizos, estes poderán ser de segunda man, sempre que conste 

unha declaración de quen o vende sobre a orixe dos bens e sobre que estes non foron obxecto 

de ningunha subvención nacional ou comunitaria, e o prezo non sexa superior ao valor de 

mercado e ao custe dos bens novos similares, acreditándose estes extremos mediante 

certificación de taxación independente. 

En ningún caso, serán subvencionadas os gastos derivados de actuacións de mantemento xeral 

das infraestruturas nin a mera substitución de materiais deteriorados polo uso. Tampouco se 

subvencionará o material consumible ou non inventariable, entendendo por tal aquel cuxa 

duración estimada sexa inferior a un ano. 

Para os efectos destas axudas non se considera subvencionable ningún tipo de taxa, tributo ou 

imposto agás o imposto sobre o valor engadido (IVE) cando non sexa recuperable polo 

solicitante. 

6.1 Documentación para solicitar a subvención 

- Anexo I 

- Anexo II 

- No caso de subvención para construción, reforma ou ampliación, proxecto de 

execución ou licenza. 

- Orzamento desagregado dos gastos, que deberá presentarse recollendo de xeito 

separado as actuacións previstas ata o 30 de novembro de 2017 e, no seu caso, desde 

esta data, incluídos, segundo o establecido no anexo II. 

- No caso de subvencións para construción, reforma ou ampliación, planos da actuación 

a escala axeitada e proxecto. No caso de subvencións para equipamento e vehículos 

de transporte vinculados  á  prestación dos servizos  do centro, isto substituirase por 

unha memoria xustificativa  da súa necesidade e documento das súas condicións 

técnicas. 
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- No caso de subvencións para construción dun novo centro de inclusión e emerxencia 

social ou a modificación substancial dun centro xa existente, deberase achegar a 

solicitude de autorización de creación/construción ou modificación substancial. 

- Documentación acreditativa do réxime fiscal da entidade solicitante respecto do IVE, 

para o efectos de determinar a súa subvencionabilidade. 

Non se sinala un número máximo de solicitudes para este tipo de subvencións. 

6.2  Inicio de actividades 

Non se admitirán aquelas solicitudes de subvención de investimento que xa estiveran 

executadas integramente no momento da súa presentación. 

6.3 Xustificación de cada anualidade 

Estas axudas  xustificaranse a través de conta xustificativa do gasto realizado. 

En todo caso deberá presentarse a solicitude de pagamento final das actuacións realizadas en 

cada anualidade, con data límite do 5 de decembro de 2017 e do 12 de xullo de 2018 

respectivamente. 

No caso de subvencións para a construción, ampliación e mellora de centros, nos que se 

adquiran compromisos máis ala do 30 de xuño de 2018 e antes do 30 de novembro do mesmo 

ano, a data límite para presentar a xustificación desta anualidade será o 5 de decembro de 

2018. 

Documentación necesaria: 

- Solicitude de pagamento. 

- Anexo VII. 

- Conta xustificativa do gasto realizado total ou parcial na anualidade na que se lle 

concedeu a subvención. Esta realizarase mediante certificación do órgano que teña 

atribuída na devandita entidade as correspondentes facultades de control. 

- Relación clasificada dos gastos con identificación do acredor, concepto que permita 

identificar dun xeito inequívoco a subvencionabilidade do gasto de acordo coas 

normas aplicables, número de factura, nómina ou documento similar, importe, data de 

emisión, data de pagamento, sumas parciais (folla por folla) e total da relación. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/1

8-07-2017_Modelo_Relacion_clasificacion_Gastos_2017.xls 

- Facturas ou documento contable de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico 

mercantil ou con eficacia administrativa, con expresión do seu número, acredor, data 

de emisión, concepto e importe e data de pagamento. As facturas deberán cumprir o 

disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento no que se establecen as obrigas de facturación. 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Relacion_clasificacion_Gastos_2017.xls
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Modelo_Relacion_clasificacion_Gastos_2017.xls
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- As facturas como calquera documento acreditativo que figure e se acompañe na 

relación, deberán vir acompañadas dos documentos acreditativos de ter realizados os 

pagamentos do correspondente gasto, debendo cumprir os requisitos establecidos no 

artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na normativa comunitaria.  Non se 

admitirán xustificantes de pago en efectivo. 

- No caso de compravenda, achegarase escritura onde constará que o inmoble obxecto 

da subvención se destinará, polo menos durante os cinco anos seguintes á finalidade 

que serviu de fundamento á petición e, no caso de obra, a correspondente licenza 

municipal. 

Adicionalmente, na anualidade na que rematen as actuacións subvencionadas, presentarase 

ademais: 

- Memoria segundo o guión establecido no documento que está neste enlace: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/

Axudas/18-07-2017_Guion_Memoria_Investimento_2017.doc 

- Indicadores de execución e resultado: No caso das axudas ao investimento en centros 

de inclusión e emerxencia social, achegarase un certificado no que se estableza un 

reconto global da capacidade máxima de persoas para as que está deseñado o centro 

e, no caso de adquisición de equipamento de uso social, farase unha estimación da 

poboación beneficiaria durante a súa vida útil. Esta información será solicitada na 

xustificación final, nos prazos que estableza a Dirección Xeral de Dirección Xeral de 

Proxectos e Fondos Europeos, a través do documento que se achega: 

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/

Axudas/18-07-2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc  

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Axudas/18-07-2017_Certificado_estimacion_persoas_2017.doc

