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CADRO RESUMO DE PRESTACIÓNS SUBVENCIONABLES 
 

Funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social.  
Albergues 

Centros de acollida 

Comedores sociais 

Centros de atención social continuada 
 

Centros de día e inclusión social 

 

Servizos de atención ás necesidades básicas. 
Servizos de atención ás necesidades básicas Servizo da cobertura de necesidade de alimento 

Servizo de provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, 

lavandaría, apoio material, ...). 

Servizo de atención de rúa e/ou servizo de atención urxente 

Servizos de atención integrada. 
Servizo Seccións Prestacións Caracter1 Colectivo  

Servizo de apoio á 
inclusión sociolaboral 

De inclusión 
básica 

Diagnose OB 
Persoas 

excluídas ou en 
risco de 

exclusión, 
incluído 

inmigrantes 

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 Só inmigrantes 
Apoio á conciliación 

OP Persoas 
excluídas ou en 

risco de 
exclusión, 
incluído 

inmigrantes 

Reforzo socioeducativo para menores 
OP 

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

Apoio a Inclusión 
residencial 
(promoción do 
acceso e 
mantemento da 
vivenda) 

Acompañamento nos procesos de transición a 
recursos residenciais estables OB 

Para servicios 
dirixidos 

expresamente as 
persoas sen 
fogar ou se 
atopan na 

situación de 
exclusión 
severa. 

Será obrigatoria 
unha das 

prestacións 

Prevención da discriminación no mercado da 
vivenda na promoción do acceso e 
mantemento da vivenda 

OB 

Intermediación inmobiliaria para a promoción 
do acceso e mantemento da vivenda OP 

Mediación e resolución de conflitos 
relacionados co acceso e mantemento da 
vivenda 

OP 

De inclusión e Diagnose OB Persoas 

                                                           
1  No carácter se indica si é unha prestacións obrigatoria (OB)  ou opción(OP) na Carteira de Servizos 
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transición ao 
emprego 

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

risco de 
exclusión, 
incluído 

inmigrantes 

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 Só inmigrantes 
Mediación laboral  OP 

Persoas 
excluídas ou en 

risco de 
exclusión, 
incluído 

inmigrantes 

Prospección e intermediación laboral activa OP 
Apoio á conciliación                           OP 
Reforzo socioeducativo para menores OP 
Apoio socioeducativo para a adhesión a 
tratamentos de prescrición facultativa OP 

Servizo de formación 
adaptada   

alfabetizacións e adquisición de 
coñecementos básicos dixitais 

 
Persoas 

excluídas ou en 
risco de 

exclusión, 
incluído 

inmigrantes 

Formación en competencias clave 

Preparación ESO 
 

Preparación ESA 
 

Servizo de 
intervención 
comunitario en 
territorios en 
exclusión 

 
 

Dinamización social comunitaria OB 

Persoas 
excluídas ou en 
risco de 
exclusión. 

 

Servizos de prevención e primeira atención. 
Servizo Seccións Prestacións Carácter Colectivo 

Programas de valoración, 
orientación e información. 

 Programas de valoración, orientación e 
información dirixidos a identificar 
situacións de risco e factores de 
vulnerabilidade, así como a informar 
sobre os recursos e prestacións do 
Sistema galego de Servizos Sociais 

 

 

Servizo de asesoramento 
técnico especializado 

 

 
 

Asesoramento técnico profesional OB 

Só inmigrantes 

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 

 
Sección de 
integración 
sociocultural 

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

 
 

Investimento en centros de inclusión e emerxencia social e unidades 

funcionalmente vinculadas.  
Construcción, ampliación, reforma e mellora de centros, así como a adquisición de inmobles 

Adquisión ou desenvolmento de aplicacións informáticas 

Adquisión ou desenvolmento de equipamento e moblaxe, así como adquisión de vehículos de transporte 

 


