Procedemento a empregar trala modificación da Orde do 6 de agosto de 2019, pola
Orde do 29 de outubro (DOG do 6/11/2020) para CCLL

1. Actuacións de reforzo educativo
Toda a documentación xustificativa da realización das actuacións 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 a da presentación electrónica.
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.
Os código do órgano responsable é o da Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social:
A12X01317
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 parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño
máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.
A documentación relativa a este procedemento de xustificación estará dispoñible na páxina
web da Consellería de Política Social, desde este enlace ao portal de Benestar:
https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/axudas/orde-do-6-de-agosto-de-2019-pola-que-seestablecen-bases-que-rexeran-concesion-de

Período subvencionable e prazos para a xustificación

Prazos

Períodos para a execución das accións subvencionables

1ª xustificación

2ª xustificación

3ª xustificación

1º período

2º período

5 de decembro
2019

5 de decembro
de 2020

5 de xullo de
2021

Novembro de
2019

1 de decembro de
2019 ata 30 de
novembro de 2020

3º período

1 de decembro de 2020 ata
30 de xuño de 2021

Procedemento a empregar trala modificación da Orde do 6 de agosto de
2019, pola Orde do 29 de outubro (DOG do 6/11/2020) para CCLL
Orde do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para
programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se
procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (Cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo
FSE Galicia 2014-2020). O Código de procedemento é BS623C

Procedemento a empregar trala modificación da Orde do 6 de agosto de 2019, pola
Orde do 29 de outubro (DOG do 6/11/2020) para CCLL

2. Documentación para a xustificación das actuacións de reforzo
educativo

Cantidade
subvencionable

O modulo é de 25,25€/hora de dedicación do profesional.

Requisitos
específicos

5 participantes ten que ter asistido un mínimo do 60% do total das horas de formación

Documentación a
presentar

Documentación a presentar cando a actuación non
esta rematada

Documentación a presentar para as actuacións
rematadas



Solicitude de pagamento parcial: Anexo VII



Solicitude de pagamento parcial: Anexo VII



Declaración responsable no Anexo VIII



Declaración responsable no Anexo VIII



Memoria económica e xustificativa no Anexo IX





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 no modelo que se
achega:
Modelo parte para Reforzo educativo:

Memoria económica e xustificativa no Anexo
IX
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 no modelo que se
achega:
Modelo parte para Reforzo educativo:




https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/fi
les/arquivos/axudas/06-082019_modelo_parte_de_asistencia_reforzo_ed
ucativo_2019.xls
 Folla resumo mensual do docente asinados
polo responsable da entidade e o docente, das
horas realizadas SOLO de forma telemática ou
non presencial, debido a crise sanitaria do
covid-19:

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/f
iles/arquivos/axudas/06-082019_modelo_parte_de_asistencia_reforzo_e
ducativo_2019.xls

 Folla resumo mensual do docente asinados
polo responsable da entidade e o docente,
das horas realizadas SOLO de forma
telemática ou non presencial, debido a crise
sanitaria do covid-19:
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_pol
so/files/arquivos/axudas/06-082019_follas_mensuais_horas_traballador_
dedicadas_2019.xls

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_pol
so/files/arquivos/axudas/06-082019_follas_mensuais_horas_traballador_
dedicadas_2019.xls


Certificado finalización accións reforzo
educativo (pais/nais/titor/a) segundo o
modelo:
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/
files/arquivos/axudas/06-08-

Orde do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para
programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se
procede á súa convocatoria para os anos 2019 a 2021 (Cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo
FSE Galicia 2014-2020). O Código de procedemento é BS623C

2019_certificado_finalizacion_reforzo_pais_n
ais_2019.xls
 Certificado finalización accións reforzo
educativo (nenos/as) segundo o modelo:
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/
files/arquivos/axudas/certificado_finalizacion
_reforzo_datos_menores_2_modificado_201
9.xls
 Declaración responsable no modelo establecido
pola Dirección Xeral de Inclusión de que se
cumprimentaron os indicadores de
produtividade (Anexo XI) .
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/
files/arquivos/axudas/anexo_xi_declaracion_i
ndicadores_tras_modificacion_201127.doc
 Memoria da actuación segundo Anexo X
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