
 

Fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de Covid-19,no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020  
“O FSE inviste no teu futuro”.  

 

 

MÓDULO APLICADOS ÁS ACTUACIÓNS E PRESTACIÓNS SUBVENCIONADAS 

Os módulos subvencionables na Orde e as súas contías son: 

Prestación da 
carteira 

Módulo 
subvencionable 

Cantidade a 
subvencionar 

Horas 
máximas 

subvencionadas 

Cantidade 
máxima 

subvencionable 

 
Requisitos específicos 

Apoio á inclusión 
sociolaboral na 
sección de básica 

Módulo de apoio á 
inclusión básica 

22,97€/hora 1433 39.000 € 

Neste suposto será necesario acreditar un 
número mínimo de 33 persoas atendidas, das cales o 60 % deberán 
ter realizadas polo menos as prestacións que a Carteira de Servizos 
Sociais de Inclusión considera obrigatorias para esta sección. No 
caso de persoas sen fogar ou se atopan en situación de exclusión 
severa esixirase para unha dedicación a 
xornada completa a atención de 13 persoas que deberán ter 
realizadas, polo menos, as prestación 
obrigatorias elixidas do mesmo xeito que no parágrafo anterior 

Apoio á inclusión 
sociolaboral 
sección de 
transición ao 
emprego 

Módulo de apoio á 
inclusión e transición 
ao emprego 

26,8 €/hora 1433 39.000 € 

Neste suposto será necesario acreditar un 
número mínimo de 33 persoas atendidas, das cales o 60 % deberán 
ter realizadas polo menos as prestacións que a Carteira de Servizos 
Sociais de Inclusión considera obrigatorias para esta sección. No 
caso de persoas sen fogar ou se atopan en situación de exclusión 
severa esixirase para unha dedicación a 
xornada completa a atención de 13 persoas que deberán ter 
realizadas, polo menos, as prestación 
obrigatorias elixidas do mesmo xeito que no parágrafo anterior 

Formación 
Adaptada 

Módulo de formación 
adaptada/promoción da 
participación social 

26,8 €/hora 1433 39.000 € 
Un mínimo de cinco participantes que teñan acreditada a asistencia 
como mínimo ao 60 % 
do total das horas da acción formativa.  

Apoio á 
conciliación 

Módulo de medidas de 
apoio á conciliación 

17,87 €/hora 1433 39.000 € 
A prestación debe estar vinculada a un proceso de apoio a inclusión 
sociolaboral ou prestación de formación adaptada. 

Prestacións do 
servicio de 
intervención 
comunitaria en 
territorios de 
exclusión 
(Dinamización 
comunitaria) 

Módulo de intervención 
comunitaria en 
territorios en exclusión 
severa 

26,8 €/hora 1433 39.000 € 
Sempre ten que conlevar a presenza dun monitor. Ter realizada as 
accións que a Carteira de Servizos Sociais de Inclusión considera 
obrigatorias para prestación de dinamización social comunitaria. 

Prestacións do 
servizo de apoio á 
inclusión 
residencial. 

Módulo de inclusión 
residencial 

22,97€/hora 1433 39.000 € 

O número de persoas mínimas a atender no período, cun máximo de 
1.433 horas é de 13,rebaixándose proporcionalmente a contía a 
pagar no caso de xustificar un numero menor de persoas. 
Subvenciónanse as prestacións obrigatorias da sección de Promoción 
do acceso e mantemento da vivenda da Carteira de Servizos de 
Inclusión: intermediación inmobiliaria, prevención da discriminación 
no mercado da vivenda e  acompañamento nos procesos de 
transición a recursos residenciais estables. 

Actuacións específicas para persoas inmigrantes ou estranxeiras  en situación de exclusión ou vulnerabilidade 

Prestación do 
Servizo de 
asesoramento 
técnico 
especializado en 
materias propia 
de estranxeiría 

Módulo de 
asesoramento técnico 
especializado no 
ámbito normativo en 
materia de estranxeiría 

22,97 €/hora 1433 39.000 € O persoal imputado debe contar coa titulación en dereito 

Promoción da 
participación 
social para 
persoas 
inmigrantes 

Módulo de formación 
adaptada/promoción da 
participación social 

26,8 €/hora 1433 39.000 € 
Un mínimo de cinco participantes teñen que ter acreditada a 
asistencia como mínimo ao 60 % 
do total das horas da acción formativa.  

Prestación de 
mediación social 
e/ou intercultural, 
dirixida a 
integración das 
persoas 
inmigrantes 

Módulo de mediación 
social e/o intercultural 

20,47 €/hora 1433 39.000 € 
Ter realizada as prestacións que a Carteira de Servizos Sociais de 
Inclusión considera obrigatorias para este servizo. 

 

 

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

directos e indirectos subvencionables: 

 



 

Fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de Covid-19,no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020  
“O FSE inviste no teu futuro”.  

 

 

Pódese ademais consultar a Orde ESS/1924/2016, de 13 de decembro, pola que se determinan 

os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 

2014-2020. 

 

 

 

 

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


