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programa operativo FSE Galicia 2014-2020  
“O FSE inviste no teu futuro”.  

 

 

NOVIDADES DA ORDE DO 21 DE XULLO DE 2022 (PROCEDEMENTO BS631A)  

PARA OS ANOS 2022/2023 

Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a 

entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión 

social para os anos 2022 e 2023 

 

1) INFORMACIÓN SOBRE GRUPO PROFESIONAL E SEGURIDADE SOCIAL DOS/AS 

TRABALLADORES/AS  

Será necesario informar do grupo profesional do/a traballador/a imputado en cada 

prestación/actuación e a situación de alta na Seguridade Social. 

Para iso é necesario que na xustificación: 

- Se inclúa a conformidade da persoa traballadora (Anexo IX) para comprobar os seus 

datos na Seguridade Social (a través da plataforma de interoperabilidade). No caso de 

que a persoa traballadora se opoña á consulta deberá aportarse a documentación que 

acredite estes extremos. 

- Precisar os da persoa traballadora (nome, dni/nie; grupo profesional, data e lugar de 

realización) en cada unha das prestacións subvencionadas. Esta información se incluirá  

nos modelos establecidos pola Dirección Xeral de Inclusión Social extraídos da aplicación 

de INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

2) CODIFICACIÓN DA FORMACIÓN ADAPTADA 

Como na convocatoria anterior e coa finalidade de xestionar axeitadamente as accións de 

formación adaptada  obxecto de subvención, e poder diferenciar claramente as distintas 

actuacións formativas, a localidade e a duración delas, e a documentación que se recibe a 

efectos de xustificación é necesario que no anexo I e IV os cursos de formación se identifiquen 

e codifiquen correctamente conforme os seguintes criterios: 

Agruparanse por cada provincia, asignado as dúas primeiras letras da provincia (CO, LU, OU ou 
PO ). En cada agrupación de provincia outorgaráselle un número correlativo e, a continuación 
(separado por unha barra) os dous últimos díxitos do período no que se inicia, finalízase cun 
nome curto do curso que pode incluír o nome do Concello onde se realiza. Separándose todo 
con guíóns baixos. 
 
É dicir : 2 primeiras letras da provincia_ ordinal_período  inicio_nome breve curso 
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Por exemplo: Un curso de alfabetización dixital que desenvolve en Sarria, outro en Viveiro na 
provincia de Lugo e outro de competencias clave desenvolto en  Pontevedra 
 

• primeiro curso codificase 
 
 LU_1/20_Alfabetización dixital Sarria 
 

• segundo curso 
 
LU _2/20_Alfabetización dixital Viveiro 
 

• terceiro curso 
 
PO_1/20_Competencias clave Pontevedra 
 
 
No anexo IV deberá diferenciarse claramente cada un dos cursos solicitados, coa dita 

codificación e o período de duración. Isto é moi importante para poder determinar o 

cumprimento do numero mínimo de alumnos en cada acción formativa. 

No caso de non presentar os cursos codificados, será a propia Dirección Xeral quen os codifique. 

Esta codificación será posta a disposición da entidade que corresponda, na resolución da 

subvención. 

3) MÓDULOS APLICABLES ÁS PRESTACIÓNS DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN INTEGRADA, 

SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO E SERVIZO DE PROMOCIÓN DA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

As contías dos módulos aplicables axustáronse á inflación segundo o índice publicado polo 

Instituto Galego de Estatística (IGE). 

Os módulos subvencionables na Orde e as súas contías poden consultarse no apartado MÓDULOS 

APLICADOS AS PRESTACIÓNS DE INCLUSIÓN E INMIGRACIÓN  

 

4) CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Na Orde desagregáronse os criterios de valoración das solicitudes, co fin de facilitar 

información máis clara ás entidades solicitantes, sobre os criterios empregados pola 

Comisión de Valoración para puntuar as solicitudes.  

5) ANTICIPO DO 100% 

Nas actuacións da tipoloxía dos artigos 4.1.b).2º e 4.1.b).3º, unha vez notificada a 

resolución, aceptada e se o caso, feita e aceptada a reformulación requirida, poderá pagarse 

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/modulos_aplicables_2020.pdf
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/modulos_aplicables_2020.pdf
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o 100% do importe en concepto de anticipo da contía concedida para o período 2022, co fin 

de facilitar financiación ás entidades beneficiarias (artigo 20 da Orde). Polo tanto, non é 

necesario solicitar o anticipo. 

6) CERTIFICADO FINAL NAS ACCIÓNS FINANCIADAS COMO FORMACIÓN ADAPTADA OU 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Na xustificación das accións financiadas como formación adaptada ou participación social 

incorpórase a obriga de presentar un certificado de finalización da acción formativa, no 

modelo que poña a disposición a Dirección Xeral de Inclusión Social. 

7) MODIFICACIÓN NA XUSTIFICACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE DINAMIZACIÓN 

COMUNITARIA 

Modifícase a xustificación das actuacións de dinamización comunitaria equiparándoas ás de 

natureza análoga (non formativas). 

8) SERVIZO DE APOIO Á INCLUSIÓN RESIDENCIAL 

Este servizo inclúe accións de apoio ás persoas en procesos de inclusión sociolaboral que, debido 

aos seus baixos ingresos e/ou outros factores de discriminación, teñen dificultades de acceso 

ou mantemento da estabilidade residencial. Subvenciónanse as prestacións obrigatorias da 

sección de promoción do acceso e mantemento da vivenda: intermediación inmobiliaria, 

prevención da discriminación no mercado da vivenda e acompañamento nos procesos de 

transición a recursos residenciais estables e de forma opcional prestacións de mediación e 

resolución de conflitos relacionados coa vivenda. 

Este servizo deixa de subvenciónarse no marco dun servizo de Apoio á inclusión sociolaboral 

básico ou de transición ao emprego, para pasar a subvencionarse de forma independente. 

 


