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Terceiro.-O artigo 39 do Decreto 248/1992, do 18
de xuño, dispón que a extinción requirirá o acordo
do seu órgano de goberno adoptado coa maioría indi-
cada no artigo 13.3º, que deberá ser ratificado polo
protectorado.

Cuarto.-Conforme o artigo 40 do dito decreto, a
extinción da fundación porá fin ás actividades ordi-
narias desta e determinará o comezo das operacións
da súa liquidación. Cesarán os membros do órgano
de goberno e dirección da fundación que non sexan
liquidadores.

Os liquidadores nomeados terán as responsabili-
dades dos membros do órgano encargado do goberno
e dirección da fundación durante o período de liqui-
dación desta e daranlle conta ao protectorado de
cada unha das operacións que leven a cabo, tanto na
realización do activo como na liquidación do pasivo.
Formarán a conta final de liquidación cos xustifi-
cantes da entrega do haber líquido ás institucións
chamadas a recibilo, que se inscribirá no Rexistro
de Fundacións.

Por todo isto,

Vista a Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxi-
me fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos
incentivos fiscais ao mecenado; a Lei 12/2006, do 1
de decembro, de fundacións de interese galego; o
Decreto 248/1992, que aprobou o Regulamento de
organización e funcionamento do protectorado das
fundacións de interese galego; o Decreto 517/2005,
do 6 de outubro, pola que se establece a estrutura
orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, modi-
ficada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común, e demais da súa nor-
mativa de desenvolvemento e a de xeral aplicación,

DISPOÑO:

Primeiro.-Ratificar o acordo de extinción da Fun-
dación para a Protección de Discapacitados Psíqui-
cos de Viveiro (Lugo) e ordenar a súa inscrición no
Rexistro de Fundacións.

Segundo.-Nomear liquidadores os seguintes mem-
bros do padroado:

-María Pilar Jiménez Díaz.

-José Luis Carrillo Pena.

Os liquidadores nomeados deberán informar o pro-
tectorado das operacións realizadas e solicitar as
autorizacións que precisen de conformidade coa nor-
mativa vixente. Así mesmo, deberán remitir ao dito
protectorado a conta final de liquidación dos xustifi-
cantes de entrega de lles ter liquidado ás institu-
cións chamadas a recibilo, inscribíndose no Rexistro
de Fundacións.

Os demais membros do órgano de goberno que non
sexan liquidadores deberán presentar o seu cesa-

mento ao protectorado para a súa inscrición no
Rexistro de Fundacións.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra
ela poderán interpoñer recuso de reposición no prazo
dun mes desde o día seguinte ao da notificación des-
ta resolución perante o mesmo órgano que ditou o
acto, ou directamente o recurso contencioso-admi-
nistrativo, perante a Sala do Contencioso-Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa
notificación. En todo caso non se poderá interpoñer o
recurso contencioso-administrativo ata que sexa
resolto expresamente ou se produza a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto (artigos
116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificado
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro).

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2008.

Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

Orde do 18 de marzo de 2008 pola que se
regulan as bases polas que se rexerá a con-
cesión de subvencións destinadas á presta-
ción de servizos sociais polas corporacións
locais e se procede á súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 27.23º, atribúelle á Comunidade Autónoma com-
petencia exclusiva en materia de asistencia social,
en consonancia coa habilitación competencial outor-
gada ás comunidades autónomas polo arti-
go 148.1.20º da Constitución española.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais,
recolle, no seu artigo 74, a obriga de incluír anual-
mente na redacción dos seus orzamentos as contías
necesarias para atender os gastos derivados do exer-
cicio das competencias que o artigo 26 desta lei lle
atribúe á Administración autonómica. Os artigos 75,
76 e 77 establecen a obrigatoriedade por parte das
corporacións locais de incluír nos seus orzamentos
unha partida específica destinada ao mantemento
dos servizos sociais.

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, de
conformidade co establecido no Decreto 211/2005,
do 3 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica
da Xunta de Galicia, e no Decreto 517/2005, do 6 de
outubro, polo que se establece a estrutura orgánica
da dita vicepresidencia, é o departamento da Xunta
de Galicia ao que lle corresponde o exercicio das
competencias e funcións en materia de política de
servizos sociais, sen prexuízo das competencias
expresamente atribuídas a outras consellerías.



5.260 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 60 � Venres, 28 de marzo de 2008

Esta orde regula a convocatoria de subvencións ás
corporacións locais para o financiamento de progra-
mas sociais de atención primaria incluídos no Plan
Concertado de Prestacións Básicas de Servizos
Sociais, así como tamén dun primeiro nivel de aten-
ción a sectores de poboación con problemáticas dife-
renciadas, de proxectos destinados a garantir a acce-
sibilidade e supresión de barreiras, de servizos de
atención ás persoas en situación de dependencia e
de proxectos de desenvolvemento do pobo xitano,
todos eles executados polas corporacións locais de
Galicia, de conformidade co establecido na normati-
va estatal básica da Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións, no Real decre-
to 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve, na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, no texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e no Decre-
to 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desen-
volve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia, normativa á que,
en consecuencia, se adaptará a esta orde, atenden-
do, en todo caso, aos principios de publicidade,
transparencia, concorrencia, obxectividade e igual-
dade e non discriminación.

Prevese nesta orde a incorporación e adaptación
dos servizos sociais de atención primaria municipais
para a súa participación na xestión de prestacións ás
persoas en situación de dependencia no ámbito das
súas competencias, nomeadamente mediante a axu-
da no fogar municipal, en coherencia coa progresiva
implantación e desenvolvemento do Sistema para a
Autonomía e Atención á Dependencia en Galicia,
mediante o cal se fan efectivas as prestacións e ser-
vizos establecidos como dereito na Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia,
prestacións que se integran no sistema galego de
servizos sociais mediante o Decreto 176/2007, do 6
de setembro, polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de dependencia
e o dereito ás prestacións do Sistema para a Autono-
mía e Atención á Dependencia na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2008 existe crédito adecuado
e suficiente para o financiamento das subvencións
previstas nesta orde nos estados de gastos corres-
pondentes á Dirección Xeral de Acción Social da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Varias
das partidas que financian esta orde están cofinan-
ciadas polo Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais, concretamente as correspondentes ao Plan
Concertado de Prestacións Básicas de Servizos
Sociais e ao Plan para o Desenvolvemento do Pobo
Xitano, e outras están cofinanciadas polo IMSERSO,
nomeadamente as correspondentes ao financiamento
da prestación do servizo de axuda no fogar munici-
pal a persoas en situación de dependencia valorada.

En virtude do exposto anteriormente, e en uso das
facultades que teño atribuídas pola Lei 1/1983, do
22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presi-
dencia, modificada pola Lei 11/1988, e desenvolvi-
da polo Decreto 211/2005, do 3 de agosto, e mais o
Decreto 517/2005, do 6 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto regular as bases polas
que se rexerá a concesión, en réxime de concorren-
cia competitiva, de subvencións ás corporacións
locais para o financiamento total ou parcial dos ser-
vizos sociais da súa competencia e proceder á súa
convocatoria.

Artigo 2º.-Servizos sociais subvencionables.

Terán o carácter de subvencionables os seguintes
servizos sociais:

1. Servizos sociais de atención primaria que
desenvolvan programas e presten axudas favorece-
doras da participación, integración e benestar social
das persoas ou grupos, dentro do medio máis próxi-
mo ao usuario e ao seu contorno. Os ditos servizos
sociais comunitarios prestaranse nos seguintes equi-
pamentos:

*Centros de servizos sociais.

*Centros de acollida.

*Albergues.

*Outros equipamentos de apoio ao traballo social
de atención primaria (centros de día, centros ocupa-
cionais, etc.).

Dentro das actividades que se desenvolvan nos
centros de servizos sociais, serán obxecto de finan-
ciamento os seguintes programas básicos de actua-
ción: información, orientación e asesoramento; de
axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia; de
prevención e inserción social; de aloxamento alter-
nativo; de fomento de cooperación social e todos
aqueles que se poidan levar a cabo desde o primei-
ro nivel de atención.

Financiarase, así mesmo, nun primeiro nivel, a
atención a sectores de poboación con problemáticas
diferenciadas, sendo enumerados os seguintes servi-
zos, equipamentos e programas financiables a título
enunciativo:

-Servizos, equipamentos e programas na área dos
maiores.

-Servizos, equipamentos e programas nas áreas da
discapacidade, incluíndo a intervención psicosocial
e familiar nos programas de atención temperá.

-Servizos, equipamentos e programas favorecedo-
res da inclusión social de colectivos vulnerables
(drogodependencia, alcoholismo, ludopatía, anore-
xia, consumo compulsivo, etc...).
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-Servizos, equipamentos e programas na área da
prevención da marxinación e exclusión social.

-Proxectos destinados a garantir a accesibilidade e
a supresión de barreiras.

-Aqueloutros que respondan a situacións caren-
ciais de sectores de poboación con problemáticas
diferenciadas.

Ademais, para os efectos de garantir a dispoñibili-
dade dos recursos necesarios para a progresiva
implantación e desenvolvemento do Sistema para a
Autonomía e Atención á Dependencia en Galicia,
mediante o cal se fan efectivas as prestacións e ser-
vizos establecidos como dereito na Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia,
financiarase especificamente o servizo de axuda no
fogar para persoas en situación de dependencia
valorada de acordo co procedemento establecido no
Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da
situación de dependencia e o dereito ás prestacións
do Sistema para a Autonomía e Atención á Depen-
dencia na Comunidade Autónoma de Galicia e as
normas que o desenvolven, a maiores do financia-
mento para o programa básico de actuación ou pres-
tación básica de axuda no fogar.

2. Proxectos de desenvolvemento do pobo xitano
executados polas corporacións locais de Galicia, que
se financiarán de forma autónoma e separada respec-
to das actuacións enumeradas nas alíneas anteriores.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

Poderán solicitar as subvencións que se regulan
nesta orde as corporacións locais galegas que dexe-
xen implantar ou teñan a titularidade dos centros ou
servizos que se mencionan no artigo anterior, para o
que deberán estar inscritas no Rexistro de Entida-
des Prestadoras de Servizos Sociais.

Artigo 4º.-Tipos de subvencións.

Os tipos de subvencións que se poderán solicitar
son as seguintes:

1. Para financiamento dos servizos sociais de aten-
ción primaria municipais, en particular, dos seguin-
tes conceptos:

a) Gastos derivados das retribucións brutas do per-
soal adscrito aos ditos servizos.

b) Gastos de mantemento dos servizos, compren-
dendo exclusivamente os gastos que correspondan a
desprazamentos do persoal técnico por razóns de
servizo ou á súa formación continua, e os gastos de
funcionamento de centros directa e inmediatamente
destinados á prestación de servizos a persoas usua-
rias do sistema, tales como albergues, casas de aco-
llida, vivendas comunitarias, centros ocupacionais,
etc... Exclúese o financiamento dos gastos de mero
mantemento de instalacións e equipos (auga corren-

te, enerxía eléctrica, subministracións de materiais
consumibles, etc...) correspondentes ás oficinas
municipais de servizos sociais de atención primaria,
por entender que deben correr por conta da corpora-
ción local titular destas;

c) Gastos derivados da realización de programas
básicos de actuación, de carácter comunitario ou
polivalente, destinados á poboación en xeral, e de
carácter sectorial, destinados aos sectores de poboa-
ción con problemáticas diferenciadas.

d) Gastos derivados da prestación do servizo de
axuda no fogar para persoas en situación de depen-
dencia valorada de acordo co procedemento estable-
cido no Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento
da situación de dependencia e o dereito ás presta-
cións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia e
as normas que o desenvolven, a maiores do progra-
ma básico de actuación ou prestación básica de axu-
da no fogar.

e) Investimentos de capital:

*Adquisición de inmobles.

*Construción de nova planta.

*Reforma, ampliación, mellora ou acondiciona-
mento de edificios e instalacións.

*Accesibilidade e supresión de barreiras.

*Equipamento, financiándose exclusivamente os
equipamentos directa e inmediatamente destinados
á prestación de servizos sociais, e excluíndo o finan-
ciamento de equipamentos para oficinas de servizos
sociais de atención primaria (materiais de oficina,
equipamentos informáticos, material de arquivo,
etc...), por entender que debe ser asumido polas cor-
poracións locais titulares dos ditos servizos.

2. Para financiamento da execución de proxectos
de desenvolvemento do pobo xitano.

Artigo 5º.-Renovación de subvencións.

Considérase obxectivo de financiamento priorita-
rio para o exercicio do 2008 o da renovación das
subvencións outorgadas ás corporacións locais
durante o exercicio de 2007 para os conceptos de
«persoal» e «axuda no fogar» dos servizos sociais de
atención primaria, sempre que foran adecuadamen-
te xustificadas no seu día, e de conformidade coas
seguintes condicións:

a) A contía referente aos gastos de persoal calcula-
rase en función da concedida para o ano 2007, cun
incremento igual ao sinalado no proxecto de Lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para 2007, respecto ao persoal ao seu servizo.
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b) A renovación das subvencións concedidas para
o programa de axuda no fogar en 2007 dependerá da
procedencia dos fondos que financiaron as ditas
achegas:

*As subvencións concedidas para o programa de
axuda no fogar con cargo aos fondos procedentes do
Plan Concertado de Prestacións Básicas de Servizos
Sociais no exercicio 2007 renovaranse para o ano
2008 por unha contía non inferior en ningún caso á
das concedidas e adecuadamente executadas e xus-
tificadas no pasado exercicio para esta finalidade
con cargo aos referidos fondos.

*A diferenza do caso anterior, as subvencións con-
cedidas para o programa de axuda no fogar con car-
go aos fondos destinados á atención de persoas en
situación de dependencia no exercicio 2007 serán
obxecto de renovación para o ano 2008 en función
do número de prazas destinadas á atención de per-
soas en situación de dependencia valorada cuxo pro-
grama individualizado de atención recolla a presta-
ción do servizo de axuda no fogar. Para estes fins
efectuouse, para cada corporación local beneficiaria
destas subvencións en anos anteriores, unha prea-
signación provisional de prazas para a atención a
persoas en situación de dependencia valorada a tra-
vés do programa de axuda no fogar municipal segun-
do se recolle no anexo XI desta orde. Esta preasig-
nación, elaborada a partir dos datos subministrados
polas propias corporacións locais acerca das estima-
cións do número de dependentes susceptibles de ser
atendidos a través do correspondente programa de
axuda no fogar municipal en 2008, ten carácter pro-
visional, porque queda condicionada á correcta for-
malización do expediente de solicitude por parte das
corporacións locais solicitantes e poderá ser obxec-
to de variación de conformidade co contido de cada
unha das solicitudes de cada corporación local ou
debido a novas dispoñibilidades orzamentarias que
permitan incrementar o financiamento para a cober-
tura de novas prazas de axuda no fogar municipal
para a atención a persoas en situación de dependen-
cia valorada.

En todo caso será condición indispensable para
obter a renovación das subvencións para axuda no
fogar outorgadas no exercicio 2007 dar conta do
cumprimento do programa nunha relación específica
de persoas usuarias que se incluirá na avaliación
xustificativa de execución de programas realizados
no ano 2007.

c) A renovación destas subvencións queda condi-
cionada á continuidade das circunstancias que fun-
damentaron a súa concesión en anos anteriores, fun-
damentalmente á continuidade na prestación dos
servizos sociais de atención primaria municipais nas
mesmas condicións de anos anteriores.

d) Ademais, para a concesión de subvencións ao
abeiro desta orde no exercicio 2008 será necesaria a
presentación, con carácter previo, da avaliación do

ano 2007, segundo o modelo establecido, dispoñible
na páxina web da Vicepresidencia da Xunta de Gali-
cia. O dito modelo segue as clasificacións do Siste-
ma de Información de Usuarios de Servizos Sociais
(SIUSS), ficha social informatizada que deben incor-
porar todas as corporacións locais galegas á xestión
dos seus servizos sociais de atención primaria, para
o que contarán co apoio técnico da Dirección Xeral
de Acción Social.

Artigo 6º.-Prestación de axuda no fogar a persoas
en situación de dependencia valorada.

Para a coordinación do programa de axuda no
fogar municipal co Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia en Galicia e a súa adapta-
ción ao establecido no Decreto 176/2007, do 6 de
setembro, polo que se regula o procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia e o
dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía
e Atención á Dependencia na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, establécense, para o exercicio de
2008, as seguintes regras:

a) Serán beneficiarios do Sistema para a Autono-
mía e Atención á Dependencia en Galicia durante o
ano 2008 as persoas valoradas como grandes depen-
dentes, nos seus dous niveis e, ademais, as persoas
valoradas como dependentes severos no nivel 2.

b) Para facilitar e ordenar o desenvolvemento do
novo Sistema para a Autonomía e Atención á Depen-
dencia en Galicia no relativo ao servizo de axuda no
fogar, establécese, no anexo XI desta orde, unha
preasignación provisional, por corporacións locais,
de prazas destinadas á atención de persoas en situa-
ción de dependencia valorada, como referente
común de planificación do proceso de implantación
da atención á dependencia para os servizos sociais
de atención primaria das corporación locais e para
os órganos de valoración da dependencia da Direc-
ción Xeral de Acción Social durante o ano 2008.

c) Se fose necesario, as corporacións locais esta-
blecerán a nivel local os mecanismos correctores nos
procedementos de acceso á prestación de axuda no
fogar para adaptar o número e composición das per-
soas usuarias á tipoloxía de prazas contida no referi-
do anexo XI.

d) Durante o exercicio 2008, e de maneira progre-
siva, a axuda no fogar prestada a persoas en situa-
ción de dependencia valorada, será realizada coas
seguintes intensidades:

Grao e nivel de dependencia Horas de atención 

Grao II (dependencia severa), nivel 2 entre 40 e 55 horas mensuais 

Grao III (gran dependencia), nivel 1 entre 55 e 70 horas mensuais 

Grao III (gran dependencia) nivel 2  entre 70 e 90 horas mensuais 
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e) Mentres non se establezan polo Consello Terri-
torial do Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia os criterios de copagamento do servi-
zo, as corporacións locais titulares do servizo pode-
rán seguir aplicando os criterios de copagamento
que teñan establecido en desenvolvemento do arti-
go 12 da Orde do 22 de xullo de 1996, pola que se
regula o servizo de axuda no fogar. En calquera caso
serán as propias administracións locais as que se
encarguen de aplicar directamente e liquidar as con-
tribucións que correspondan por parte das persoas
usuarias dos servizos.

f) Para a determinación das cantidades que se van
financiar cada corporación local por parte da Vice-
presidencia da Xunta de Galicia, tomarase como
base de referencia a referida preasignación provisio-
nal, tendo en conta os principios recollidos, en can-
to á participación financeira das diferentes adminis-
tracións e das persoas usuarias, na Lei 39/2006, do
14 de decembro, de promoción da autonomía persoal
e atención ás persoas en situación de dependencia,
no Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da
situación de dependencia e o dereito ás prestacións
do Sistema para a Autonomía e Atención á Depen-
dencia na Comunidade Autónoma de Galicia e na
correspondente normativa de desenvolvemento.

Artigo 7º.-Financiamento.

Para a concesión das subvencións reguladas nesta
orde, existe crédito adecuado e suficiente previsto
nos orzamentos xerais da comunidade autónoma:

a) Para o ano 2008, por un importe total de
34.414.748 €, sen prexuízo de ulteriores variacións
producidas como consecuencia de modificacións
orzamentarias ou do xurdimento de novas dispoñibi-
lidades orzamentarias ou de remanentes procedentes
doutras convocatorias, de conformidade coa seguin-
te distribución:

-Transferencias correntes, cap. IV (para financia-
mento de gastos de funcionamento e de realización
de programas dos servizos sociais de atención pri-
maria municipais e para financiamento de proxectos
de desenvolvemento do pobo xitano):

05.41.312E.460.2 por importe de 18.164.206 €.
(Servizos sociais de atención primaria).

05.41.313C.460.0 por importe de 12.138.780 €.
(Axuda no fogar para persoas en situación de depen-
dencia valorada).

05.41.312C.460.3 por importe de 1.795.481 €.
(Servizos sociais de atención primaria).

05.41.312F.460.2 por importe de 544.000 €. (Pro-
xectos para o desenvolvemento do pobo xitano).

-Transferencias de capital, cap. VII (para financia-
mento de investimentos de capital: obras, adquisi-
ción de inmobles, equipamento):

05.41.312E.760.0 por importe de 1.300.255 €.
(Investimentos para a atención de persoas depen-
dentes).

05.41.312E.761.0 por importe de 472.026 €. (Plan
de Eliminación de Barreiras Arquitectónicas).

b) Se é o caso, poderán adquirirse compromisos de
gasto de carácter plurianual, de acordo co estableci-
do no artigo 58 do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con car-
go aos anos e aplicacións orzamentarias que se
citan:

-Ano 2009:

05.41.312E.760.0 por importe de 910.178,50 €.

05.41.312E.761.0 por importe de 330.418,20 €.

-Ano 2010:

05.41.312E.760.0 por importe de 780.153 €.

-Ano 2011:

05.41.312E.760.0 por importe de 650.127,50 €.

Artigo 8º.-Solicitudes.

1. As solicitudes de subvencións formularanse nos
modelos oficiais normalizados que se publican como
anexo I e anexo II desta orde:

*Anexo I, para solicitudes de financiamento de
servizos sociais de atención primaria, tanto de
carácter polivalente (aberto á comunidade) como de
carácter sectorial (centrados en grupos con proble-
máticas específicas, incluíndo o servizo de axuda no
fogar para a atención de persoas en situación de
dependencia valorada).

*Anexo II, para solicitudes de financiamento de
proxectos de desenvolvemento do pobo xitano exe-
cutados por corporacións locais.

2. Todas as peticións de subvencións para servizos
sociais de atención primaria, tanto de carácter poli-
valente como de carácter sectorial, incluídas as de
renovación de subvencións concedidas no exercicio
anterior reguladas no artigo 5º, realizaranse nunha
única solicitude, á que se xuntará unha memoria
individualizada, asinada polo técnico competente,
para cada un dos servizos, programas e investimen-
tos para os que se solicite a subvención, incluíndo a
xustificación da subvención solicitada para gastos
de mero mantemento, de ser o caso, de conformida-
de co previsto no artigo 4.1º.b).

3. Todas as peticións de subvencións para a execu-
ción de proxectos de desenvolvemento do pobo xita-
no realizaranse nunha única solicitude, á que se
xuntará unha memoria, asinada polo técnico compe-
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tente, xustificativa das actuacións incluídas dentro
do proxecto para o que se solicite a subvención.

4. As solicitudes e a documentación requirida pre-
sentaranse, de conformidade cos modelos oficiais
normalizados, nas oficinas de rexistro da Adminis-
tración autonómica ou en calquera rexistro público,
sen prexuízo da resolución ulterior do expediente
polo órgano competente, de conformidade co dispos-
to no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

Artigo 9º.-Publicidade.

1. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega, a Vicepresiden-
cia da Igualdade e do Benestar publicará na súa
páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o
importe das axudas concedidas, polo que a presen-
tación da solicitude leva implícita a autorización
para o tratamento necesario dos datos dos beneficia-
rios e da súa publicación na citada páxina web.

2. De acordo coa disposición adicional primeira do
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regu-
lan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45
da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, a corporación local solicitante consentirá
expresamente a inclusión e publicidade dos datos
relevantes referidos ás axudas e subvencións recibi-
das, así como as sancións impostas, de ser o caso, no
rexistro público de axudas, subvencións, convenios
e sancións.

Artigo 10º.-Documentación.

1. As solicitudes para o financiamento dos servizos
sociais de atención primaria, tanto de carácter poli-
valente como de carácter sectorial, deberán ir acom-
pañadas da documentación seguinte.

1.1. Documentación xeral:

a) Certificacións do órgano correspondente da cor-
poración local, nas que conste o seguinte:

-A contía total dedicada pola corporación local (ou
corporacións locais, no caso de compartir o servizo)
ao mantemento e desenvolvemento dos servizos
sociais de atención primaria, tanto de carácter poli-
valente como de carácter sectorial, e aos investimen-
tos de capital en servizos sociais incluídos no pro-
xecto presentado para a solicitude da subvención
(segundo o modelo do anexo III). Para estes efectos
terase en conta, en todo caso, o disposto nos arti-
gos 75 a 77 da Lei 4/1993, do 14 de abril, de servi-
zos sociais.

-Acordo do órgano competente da corporación
local para solicitar a subvención e, no caso de con-
tinuidade, declaración de que se seguen a prestar os
servizos nas mesmas condicións do ano anterior,
para garantir a continuidade e estabilidade dos pro-

gramas e prestacións básicas dos servizos sociais de
atención primaria municipais.

-Se a dita solicitude se fixese mediante resolución
da Alcaldía ou Xunta de Goberno local, deberá
achegarse certificación acreditativa de que se lle
deu conta ao Pleno da Corporación Local do contido
da citada petición ou, subsidiariamente, certifica-
ción acreditativa de que se lle fixo entrega dunha
copia da acta sesión da Xunta de Goberno local ou
da resolución da Alcaldía na que se acordou a soli-
citude a todos os membros do Pleno da Corporación.

b) Certificación do órgano correspondente da cor-
poración local acreditativa da natureza da vincula-
ción, laboral ou funcionarial, do persoal adscrito aos
servizos sociais de atención primaria, e do grao de
estabilidade do mesmo, fixo ou temporal, no seu pos-
to de traballo.

c) Declaración do peticionario da subvención na
que figure o conxunto das subvencións e axudas
solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como
as pendentes para un mesmo proxecto, das adminis-
tracións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades (segundo o modelo
do anexo IV).

d) Ficha de solicitude de transferencia bancaria
xunto coa certificación bancaria das contas corren-
tes nas que se ingresará, de ser o caso, o importe da
subvención concedida (segundo o modelo do ane-
xo V).

e) Declaración do presidente da corporación local
pola que se compromete a adoptar todas as medidas
que sexan necesarias para a plena incorporación da
ficha social SIUSS (Sistema de Información dos
Usuarios de Servizos Sociais) á xestión dos servizos
sociais de atención primaria da dita corporación
(segundo o modelo do anexo VI).

f) Memoria individualizada, asinada polo técnico
competente do departamento de servizos sociais da
corporación, para cada un dos servizos, programas e
investimentos para os que se solicite a subvención,
incluíndo a xustificación da subvención solicitada
para gastos de mero mantemento, de ser o caso, de
conformidade co previsto no artigo 4.1º.b).

1.2 Documentación específica que debe acompa-
ñar as solicitudes nas que se inclúan gastos de
investimento de capital:

a) Adquisición de bens inmobles:

*Certificación do órgano correspondente da corpo-
ración local na que se acredite a súa participación
no orzamento da adquisición (segundo o modelo do
anexo VII).

*Certificación do Rexistro da Propiedade no que
se acredite que o inmoble obxecto da adquisición
está libre de cargas, así como a titularidade deste
por parte do vendedor.
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*Documento de opción de compra, no que se indi-
cará a data de caducidade da devandita opción, así
como o seu prezo.

*Certificado de taxador independente debidamen-
te acreditado e inscrito no correspondente rexistro
oficial, segundo o previsto no artigo 28.7º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

*Memoria, asinada polo técnico competente do
departamento de servizos sociais da corporación,
xustificativa da necesidade e viabilidade do equipa-
mento solicitado para mellorar a prestación dos ser-
vizos sociais que lle competen.

b) Construción, reforma, ampliación, mellora ou
acondicionamento (incluídos os proxectos de obra
destinados a garantir a accesibilidade e a supresión
de barreiras):

*Certificación do órgano correspondente da corpo-
ración local no que se acredite a súa participación
no orzamento da obra que se vaia realizar (segundo
o modelo do anexo VII).

*Certificación do órgano correspondente da corpo-
ración local na que acredite o dominio do solicitan-
te sobre o inmoble ou, se este é alugado ou cedido,
certificación na que se fagan constar as condicións
da cesión ou aluguer, así como a conformidade do
propietario coas obras que se pretenden realizar.
Para o financiamento de obras é necesario que a
cesión ou aluguer teña unha duración mínima de 20
anos, de conformidade co establecido no artigo 29
do Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se
regula o réxime de autorización e acreditación dos
programas e dos centros de servizos sociais.

*Plano da parcela, con indicación de superficie,
topografía, orientación, servidumes e infraestruturas
existentes.

*Memoria relativa ás condicións ambientais do
entorno na que se especifique a existencia ou non de
actividades insalubres, molestas, nocivas ou perigo-
sas nas inmediacións, ou a existencia de calquera
outra circunstancia que poida condicionar o funcio-
namento do centro proxectado.

*Certificación do órgano correspondente da corpo-
ración local na que se faga constar que os plans
urbanísticos aprobados e as ordenanzas municipais
en vigor permiten a realización da obra que se pro-
xecta.

*Proxecto básico das obras que se van realizar ou,
no seu defecto, cando a súa redacción sexa requiri-
da polas normas específicas aplicables en función
da propia envergadura da obra, memoria e orzamen-
to detallado, asinados por técnico competente, xusti-
ficando a necesidade das obras e o cumprimento do
disposto na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesi-
bilidade e supresión de barreiras na Comunidade
Autónoma de Galicia, e do disposto no Decre-

to 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o
réxime de autorización e acreditación dos programas
e dos centros de servizos sociais, en especial, as pre-
visións do seu artigo 7 relativas aos requisitos xerais
que deben cumprir os centros de servizos sociais.
Para os efectos de facilitarlles a elaboración proxec-
tos de obra para centros de día para a atención de
persoas en situación de dependencia, ponse a dispo-
sición das corporacións solicitantes, tanto na páxina
web da Vicepresidencia como nas dependencias da
Dirección Xeral de Acción Social, como modelo de
referencia, un programa funcional para a constru-
ción deste tipo de centros, elaborado conxuntamen-
te polos arquitectos da Subdirección de Proxectos e
Obras e polos técnicos da Subdirección Xeral de
Autorización e Inspección de Centros da Secretaría
Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-
tar, así como un proxecto de prototipo de centro de
día redactado segundo as ditas prescricións.

-Memoria, asinada polo técnico competente do
departamento de servizos sociais da corporación,
xustificativa da necesidade e viabilidade do equipa-
mento solicitado para mellorar a prestación dos ser-
vizos sociais que lle competen.

c) Equipamento (incluída a adquisición de equipa-
mentos destinados a garantir a accesibilidade e a
supresión de barreiras):

*Certificado da corporación no que acredite a súa
participación no orzamento do equipamento que pro-
xecte adquirir (segundo o modelo do anexo VII).

*Certificado da corporación que acredite o domi-
nio do solicitante sobre o centro ou inmoble ou, se
este é alugado ou cedido, certificado no que se fagan
constar as condicións nas que se efectuou a cesión
ou aluguer. Para o financiamento de obras é necesa-
rio que a cesión ou aluguer teña unha duración míni-
ma de 5 anos, de conformidade co establecido no
artigo 29 do Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo
que se regula o réxime de autorización e acredita-
ción dos programas e dos centros de servizos sociais.

*Orzamento das adquisicións que se pretendan
realizar, elaborado por unha empresa ou entidade
subministradora.

*Memoria, asinada polo técnico competente do
departamento de servizos sociais da corporación,
xustificativa da necesidade e viabilidade do equipa-
mento solicitado para mellorar a prestación dos ser-
vizos sociais que lle competen.

2. As solicitudes para o financiamento de proxec-
tos de desenvolvemento do pobo xitano deberán ir
acompañadas da documentación seguinte:

a) Certificación do órgano correspondente da cor-
poración local, na que conste a contía concreta da
achega da corporación local (ou corporacións locais,
no caso de compartir o servizo) destinada á execu-
ción de proxectos de desenvolvemento do pobo xita-
no, de ser o caso (segundo o modelo do anexo VIII).
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b) Certificación do órgano correspondente da cor-
poración local na que conste o acordo do órgano
competente da corporación local para solicitar a
subvención.

c) Declaración do peticionario da subvención na
que figure o conxunto das subvencións e axudas
solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como
as pendentes para un mesmo proxecto, das adminis-
tracións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades (segundo o modelo
do anexo IV).

d) Memoria, asinada polo técnico competente do
departamento de servizos sociais da corporación,
xustificativa das actuacións incluídas dentro do pro-
xecto para o que se solicite a subvención, que debe-
rán adecuarse ás actuacións prioritarias para o 2008
relacionadas no anexo IX.

Artigo 11º.-Prazo de presentación das solicitudes.

O prazo de presentación das solicitudes será dun
mes, contado a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 12º.-Emenda da solicitude.

As unidades administrativas da Dirección Xeral
de Acción Social responsables da tramitación dos
procedementos de concesión de subvencións regula-
dos nesta orde comprobarán que as solicitudes reú-
nen todos os requisitos exixidos. Se unha solicitude
non estivese debidamente cuberta ou non se achega-
se a documentación exixida, requirirase ao interesa-
do, para que, no prazo de dez días, emende a falta ou
acompañe os documentos preceptivos con indica-
ción de que, se así non o fixese, teráselle por desis-
tido da súa solicitude, e procederase conforme o
establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 13º.-Tramitación e comisión de valoración.

1. Unha vez revisados os expedientes e, formal-
mente completos, remitiranse, no caso de solicitudes
relativas a servizos sociais de atención primaria en
xeral, á comisión de valoración de atención primaria
e, no caso de solicitudes relativas a proxectos de
desenvolvemento do pobo xitano, á comisión de
valoración do plan xitano.

A composición das referidas comisións de valora-
ción será a seguinte:

a) Comisión de valoración das solicitudes para o
financiamento de servizos sociais de atención pri-
maria:

-Presidente: director xeral de Acción Social.

-Vicepresidente: subdirector xeral de Inclusión
Social e Cooperación coas Corporacións Locais.

-Vogais: dous funcionarios da dirección xeral
designados pola secretaria xeral do Benestar a pro-

posta do director xeral de Acción Social, a ser posi-
ble, entre os funcionarios adscritos ao servizo de
cooperación coas corporacións locais. Actuará como
secretario un dos vogais.

b) Comisión de valoración dos proxectos para o
desenvolvemento do pobo xitano:

-Presidente: director xeral de Acción Social.

-Vicepresidente: subdirector xeral de Inclusión
Social e Cooperación coas Corporacións Locais.

-Vogais: dous funcionarios da dirección xeral
designados pola secretaria xeral do Benestar a pro-
posta do director xeral de Acción Social, a ser posi-
ble, entre os funcionarios adscritos ao servizo de
inclusión social. Actuará como secretario un dos
vogais.

Se, por calquera causa, no momento en que a
comisión de valoración teña que examinar as solici-
tudes, algún dos seus compoñentes non puidese
asistir, será substituído polo funcionario que para o
efecto designe o seu presidente.

Artigo 14º.-Criterios de valoración das solicitudes.

1. Para a valoración das solicitudes de subven-
cións para o financiamento de servizos sociais de
atención primaria, despois de garantir o obxectivo
prioritario de financiamento da renovación das sub-
vencións outorgadas ás corporacións locais durante
o exercicio do 2007 para os conceptos de persoal e
axuda no fogar dos servizos sociais de atención pri-
maria nos termos previstos no artigo 5º desta orde, a
correspondente comisión de valoración, aplicará os
seguintes criterios, entre os que se inclúen as condi-
cións establecidas polo artigo 7 do Decre-
to 240/1995, do 28 de xullo, regulador da atención
primaria, para a participación da Xunta de Galicia
no financiamento dos servizos sociais de atención
primaria, segundo a súa importancia, sinalada en
termos de porcentaxe:

*A adecuación dos servizos á planificación e aos
ratios de cobertura da Xunta de Galicia: 45%.

*O cumprimento da normativa en materia de equi-
pamentos e programas básicos: 10%. Para facilitar a
valoración deste extremo, con anterioridade á reu-
nión da comisión de valoración, o director xeral de
Acción Social, como presidente desta, poderá solici-
tar informe da Subdirección Xeral de Autorización e
Inspección de Centros da Secretaría Xeral da Vice-
presidencia da Igualdade e do Benestar acerca do
grao de cumprimento da normativa en materia de
equipamentos e programas básicos de servizos
sociais nas corporacións locais de Galicia. En parti-
cular, para a concesión de subvencións para o finan-
ciamento de investimentos de capital, teranse en
conta os informes de viabilidade e de autorización
dos centros destinados á prestación de servizos
sociais dependentes das corporacións solicitantes.
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*Os resultados da avaliación do desenvolvemento das
actividades dos servizos sociais comunitarios: 10%.

*O esforzo orzamentario das corporacións locais
en materia de servizos sociais, sempre que se supe-
ren as porcentaxes establecidas nos artigos 76 e 77
da Lei de servizos sociais: 10%.

*A estabilidade no seu posto de traballo do persoal
municipal que presta servizos adscrito aos servizos
sociais de atención primaria: 10%.

*O grao de implantación da ficha social SIUSS
(Sistema de Información dos Usuarios de Servizos
Sociais) na xestión dos servizos sociais de atención
primaria da corporación local solicitante, como indi-
cador de bo funcionamento destes: 10%.

*O emprego da lingua galega na realización das
actividades para as que se solicita subvención,
segundo o previsto no artigo 20.2º l) Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia: 5%.

2. Para a valoración das solicitudes de subven-
cións proxectos de desenvolvemento do pobo xitano,
a correspondente comisión de valoración aplicará os
seguintes criterios, segundo a súa importancia, sina-
lada en termos de porcentaxe:

*A adecuación dos proxectos ás actuacións priorita-
rias para o 2008, dentro do plan integral para a con-
vivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano
en Galicia, que se relacionan no anexo IX: 30%.

*O número de destinatarios potenciais do proxec-
to residentes dentro do termo municipal: 20%.

*A continuidade dos proxectos desenvolvidos en
anos anteriores e os resultados da súa avaliación: 15%.

*O carácter integral dos proxectos de maneira que
se aborden conxuntamente actuacións en máis
dunha das áreas sinaladas no anexo IX: 10%.

*O esforzo orzamentario das corporacións locais,
medido polo peso relativo da achega da corporación
local no orzamento global do proxecto: 10%.

*A coordinación dos proxectos das corporacións
locais cos desenvolvidos por outras entidades, evi-
tando crear redes paralelas de atención e duplica-
ción de recursos: 10%.

*O emprego da lingua galega na realización das
actividades para as que se solicita subvención,
segundo o previsto no artigo 20.2º l) Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia: 5%.

Artigo 15º.-Resolución.

1. A resolución de concesión das subvencións, por
proposta da comisión de valoración correspondente
e despois da preceptiva fiscalización pola Interven-
ción Delegada, corresponderalle á secretaria xeral
do Benestar, por delegación do vicepresidente da
Igualdade e do Benestar.

Estas subvencións poderán formalizarse, de ser o
caso, a través de convenios de cooperación coas cor-
poracións locais. A sinatura destes convenios
corresponderalle á secretaria xeral do Benestar, por
delegación do vicepresidente da Igualdade e do
Benestar, incluso naqueles supostos nos que a súa
sinatura deba de ser previamente autorizada polo
Consello da Xunta de Galicia.

2. As resolucións de concesión de subvencións
serán motivadas e notificaranse ás corporacións
locais no prazo de seis meses contados a partir do
día seguinte ao da publicación desta orde no Diario
Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo sen que
recaese resolución expresa, os interesados poderán
entender desestimadas as súas solicitudes, de acor-
do co establecido no artigo 5 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 2 da
Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da norma-
tiva da Comunidade Autónoma de Galicia á
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Contra a resolución, que pon fin á vía administra-
tiva, poderán os interesados interpoñer directamen-
te recurso contencioso-administrativo, de conformi-
dade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de
2 meses, contados a partir do día seguinte ao da
recepción da correspondente notificación, se a reso-
lución é expresa; se non o fora, o prazo será de 6
meses contados a partir do día seguinte a aquel en
que se produza o acto presunto.

Non obstante, e de conformidade co disposto no
artigo 44 da referida lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderase requirir pre-
viamente ao órgano que ditou a resolución no prazo
de dous meses contados desde a notificación da reso-
lución. O requirimento entenderase rexeitado se non
fose contestado no mes seguinte á súa recepción.

Artigo 16º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións públicas ou
entes públicos ou privados, nacionais ou internacio-
nais, poderá dar lugar á modificación da resolución
de concesión. A suma das subvencións, axudas ou
achegas económicas que puideran obter as corpora-
cións locais beneficiarias para o mesmo concepto e
finalidade que as concedidas ao abeiro desta orde
non poderá superar en ningún caso o 100% do cus-
to total dos proxectos desenvolvidos.

2. Así mesmo, poderá acordarse a modificación da
resolución da subvención, a instancias do beneficia-
rio, sempre que se cumpran os requisitos do artigo
12.2º do Decreto 287/2000.
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3. Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, e
con carácter excepcional, poderanse efectuar resolu-
cións complementarias, cando non fose posible
resolver de maneira unitaria, por xurdir fondos pro-
cedentes de renuncias de subvencións concedidas
ou por producirse unha ampliación do financiamen-
to debido á achega de novos fondos dispoñibles, nos
termos establecidos polo artigo 31.2º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Neste
suposto só poderán atenderse solicitudes presenta-
das dentro do prazo establecido no artigo 11º desta
orde.

En todo caso estas resolucións complementarias
outorgaranse consonte a valoración realizada no seu
día á vista de todas as solicitudes validamente pre-
sentadas e formalmente completas, aplicando crite-
rios de proporcionalidade. Ademais teranse en con-
ta dúas peculiaridades en función da orixe destes
eventuais fondos adicionais:

-Os fondos adicionais para financiamento de gas-
tos correntes destinaranse á cobertura das necesida-
des de financiamento adicionais, constatadas na
referida valoración das solicitudes, que non puide-
ron ser cubertas pola resolución inicial de concesión
de subvencións. Con carácter xeral estes fondos esta-
rán vinculados á realización de determinados progra-
mas concretos de servizos sociais, polo que só pode-
rán estimarse, sempre de conformidade coa valora-
ción xeral realizada no seu día, as solicitudes daque-
las corporacións locais que solicitaran o programa en
cuestión e teñan acreditado o cumprimento dos
requisitos necesarios para poder desenvolvelo.

-Os fondos adicionais destinados ao financiamen-
to de investimentos de capital terán por obxecto
financiar investimentos que sexan coherentes coa
valoración xeral realizada no seu día en función da
viabilidade técnica e financeira dos proxectos para
os que se solicitou subvención. Non obstante, cando
estas ampliacións de financiamento teñan carácter
finalista, por estar vinculadas á execución dun
determinado tipo de investimentos de capital en
concreto, só poderán estimarse, sempre de conformi-
dade coa valoración xeral realizada no seu día, as
solicitudes daquelas corporacións locais que incluí-
sen tales investimentos.

Artigo 17º.-Xustificación e pagamento das subven-
cións.

1. Para gastos correntes:

1.1. De conformidade co establecido no Decre-
to 287/2000 e conforme o acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2008 o paga-
mento das subvencións para o financiamento de gas-
tos correntes en servizos sociais de atención prima-
ria (persoal, mantemento, axuda no fogar-prestación
básica do Plan Concertado, axuda no fogar para per-
soas en situación de dependencia valorada e realiza-
ción doutros programas) poderá realizarse nos
seguintes tramos:

a) O primeiro, do 50% da totalidade da subven-
ción, no momento da súa concesión. Para facer efec-
tivo este anticipo, deberá presentarse certificado da
corporación local da achega municipal.

b) O seguinte 30% da subvención, sempre que se
presente certificación, emitida polo órgano compe-
tente (segundo o modelo do anexo X), de que os gas-
tos realizados en persoal, mantemento, axuda no
fogar-prestación básica do Plan Concertado, axuda
no fogar para persoas en situación de dependencia
valorada e realización de programas igualan ou
superan o 80% da cantidade concedida para cada
concepto, agás no caso de que nesa data se poida
xustificar que a corporación local realizou un gasto
igual ou superior á cantidade concedida para cada
concepto; neste caso procederase ao aboamento do
100% da subvención, tal como se especifica no pun-
to seguinte.

c) O 20% restante, unha vez presentada pola cor-
poración local certificación, emitida polo órgano
competente (segundo modelo do anexo X), do gasto
total realizado en cada un dos conceptos subvencio-
nados, acompañada en todo caso dunha declaración
complementaria do conxunto das subvencións e axu-
das solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas
como as pendentes, para un mesmo proxecto, das
administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades (segundo
o modelo do anexo IV) á que se fai referencia no
punto 3 deste artigo, para os fins de acreditar que o
gasto total realizado en cada un dos conceptos sub-
vencionados é igual ou superior ao total de subven-
cións e axudas recibidas pola corporación local
beneficiaria para a mesma finalidade.

1.2. Para o pagamento das subvencións para a exe-
cución de proxectos para o desenvolvemento do
pobo xitano poderán realizarse pagamentos parciais,
ata o 80% da contía total da subvención concedida
para esta finalidade, de conformidade co establecido
no Decreto 287/2000, a medida que a corporación
local beneficiaria presente certificacións acreditati-
vas dos gastos realizados na execución das activida-
des obxecto de financiamento. Para o pagamento do
20% restante deberá presentar certificación acredi-
tativa da totalidade do gasto executado para o desen-
volvemento do proxecto, en todo caso, por contía
igual ou superior á subvención concedida máis a
achega da corporación local, e do seu destino ao fin
para o que foi outorgada, ademais da declaración
complementaria do conxunto das subvencións e axu-
das solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas
como as pendentes, para un mesmo proxecto, das
administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades (segundo
o modelo do anexo IV) á que se fai referencia no
punto 3 deste artigo.

1.3. En todo caso, a corporación local deberá emi-
tir nun prazo de 20 días contados a partir da recep-
ción da cantidade correspondente, certificación
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expedida polo órgano competente, acreditativa de
que foi rexistrado na súa contabilidade o ingreso da
subvención, figurando co destino final para o que foi
concedida.

1.4. As actuacións obxecto destas subvencións
deberán ser realizadas dentro do exercicio orzamen-
tario 2008. O prazo de xustificación das subvencións
para gastos correntes concedidas ao abeiro desta
orde remata o 15 de decembro de 2008. En todo
caso, a documentación xustificativa dos gastos
correspondentes deberá ser recibida na Dirección
Xeral de Acción Social da Vicepresidencia da Igual-
dade e do Benestar con anterioridade ao cerramento
do exercicio orzamentario 2008, podendo ser impu-
tados os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de
2008 polas corporacións locais nas actuacións
obxecto destas subvencións para xustificar as sub-
vencións concedidas con posterioridade ao abeiro
desta orde.

2. Para gastos de investimento de capital:

2.1. O prazo de xustificación das subvencións para
investimentos de capital remata o 30 de novembro
deste ano 2008 para as subvencións referidas unica-
mente á anualidade 2008, e, de ser o caso, o 30 de
novembro da anualidade correspondente, para as
subvencións de carácter plurianual que se estendan
a anualidades de exercicios futuros. En todo caso, a
documentación xustificativa dos gastos correspon-
dentes ao ano 2008 deberá ser recibida na Dirección
Xeral de Acción Social da Vicepresidencia da Igual-
dade e do Benestar con anterioridade ao cerramento
do exercicio orzamentario 2008, podendo ser impu-
tados os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de
2008 polas corporacións locais nas actuacións
obxecto destas subvencións para xustificar as sub-
vencións concedidas con posterioridade ao abeiro
desta orde.

2.2. Para a xustificación de subvencións para
investimentos de capital que comprendan a realiza-
ción de obras de construción, reforma, mellora,
acondicionamento ou eliminación de barreiras
arquitectónicas, deberase presentar, ademais: certi-
ficación ou certificacións de obra, factura ou factu-
ras e certificación expedida polo órgano correspon-
dente da corporación acreditativa da súa aprobación
polo órgano competente. Igualmente, sempre que
non fose achegado previamente, deberase achegar
copia do correspondente proxecto de obra, cando a
súa redacción sexa requirida polas normas específi-
cas aplicables en función da propia envergadura da
obra subvencionada, e, en todo caso, cando a contía
da subvención supere os 60.101,21 €., para os fins
de facilitar á comprobación material do investimen-
to, requisito indispensable para poder instrumentar
o pagamento da dita subvención, de conformidade
co disposto no artigo 15.3º do Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia. Nos supostos nos que a corpo-

ración local beneficiaria executase a obra subven-
cionada pola Administración, deberanse achegar
facturas xustificativas dos gastos derivados da
adquisición de materiais, así como a correspondente
certificación, emitida polo órgano competente da
corporación local, acreditativa da súa aprobación
polo órgano competente e, de ser o caso, certifica-
ción, emitida polo órgano correspondente da corpo-
ración local, acreditativa dos custos derivados da
execución da obra por medio de persoal da corpora-
ción local, e copia do correspondente proxecto de
obra, sempre que non fose achegado previamente,
cando a súa redacción sexa requirida polas normas
específicas aplicables.

2.3. Para a xustificación das demais subvencións
para investimentos de capital (adquisición de inmo-
bles ou equipamento), abondará con presentar factu-
ras xustificativas dos correspondentes gastos reali-
zados e certificación, emitida polo órgano competen-
te da corporación local, acreditativa da súa aproba-
ción polo órgano competente, ou, alternativamente,
certificación, emitida polo órgano competente da
corporación local, acreditativa da realización do
mencionado investimento, dos importes investidos
ou executados na acción subvencionada e do destino
dos investimentos subvencionados á finalidade de
servizos sociais para a que foron solicitados.

2.4. Para os distintos conceptos relativos a gastos
de investimento de capital non se realizarán antici-
pos nin pagamentos parciais superiores ao 80% da
subvención concedida, de conformidade co estable-
cido no artigo 16.2º.dous.2 do Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia.

3. En todo caso, os beneficiarios, no momento da
xustificación da execución total do obxecto da sub-
vención concedida e, en calquera caso, antes do
derradeiro pagamento, presentarán unha declara-
ción complementaria do conxunto das subvencións e
axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedi-
das como as pendentes, para un mesmo proxecto,
das administracións públicas competentes ou cal-
quera dos seus organismos, entes ou sociedades
(segundo o modelo do anexo IV).

4. A falta de presentación da documentación xusti-
ficativa entenderase como renuncia á subvención
concedida e, logo de audiencia do interesado, proce-
derase conforme ao disposto no artigo 42 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, segundo a redacción dada
polas posteriores modificacións das que foi obxecto
esta lei, e ocasionará, ademais, a perda de posibilida-
des de renovación de subvencións para futuros exer-
cicios segundo as condicións previstas no artigo 5º.

5. Unha vez finalizado o exercicio 2008, as corpo-
racións locais beneficiarias deberán presentar unha
memoria financeira e unha ficha de avaliación



5.270 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 60 � Venres, 28 de marzo de 2008

segundo os modelos establecidos pola Vicepresiden-
cia da Igualdade e do Benestar e, de ser o caso, emi-
tir unha certificación acreditativa do número, grao e
nivel de persoas en situación de dependencia valo-
rada atendidas a través do servizo de axuda no fogar
municipal ao longo do exercicio.

Artigo 18º.-Obrigas das corporacións locais benefi-
ciarias da subvención.

1. As corporacións locais beneficiarias destas sub-
vencións terán que cumprir coas obrigas xerais que,
para os beneficiarios das subvencións, establece o
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, en particular as de:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, reali-
zar a actividade ou adoptar o comportamento que
fundamenta a concesión das subvencións.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumpri-
mento dos requisitos e das condicións, así como a
realización da actividade e o cumprimento da finali-
dade que determinen a concesión ou o gozo da sub-
vención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación, que
efectuará o órgano concedente, así como a calquera
outra actuación, sexa de comprobación e control
financeiro, que poidan realizar os órganos de control
competentes, tanto autonómicos coma estatais ou
comunitarios, para o que se achegará canta informa-
ción lle sexa requirida no exercicio das actuacións
anteriores.

d) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención
doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos
que financien as actividades subvencionadas, así
como a modificación das circunstancias que funda-
mentasen a concesión da subvención. Esta comuni-
cación deberá efectuarse no momento no que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustifica-
ción da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixen-
ciados e demais documentos debidamente auditados
nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sec-
torial aplicable ao beneficiario en cada caso, así
como cantos estados contables e rexistros específi-
cos sexan exixidos polas bases reguladoras das sub-
vencións, coa finalidade de garantir o axeitado exer-
cicio das facultades de comprobación e control.

f) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos recibidos, incluídos os documen-
tos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das
actuacións de comprobación e control.

g) Incluír, de ser o caso, os equipamentos adquiri-
dos con cargo ás subvencións concedidas ao abeiro
desta orde no inventario de bens e dereitos da cor-
poración local beneficiaria.

h) Adoptar as medidas de difusión contidas no
punto 3º do artigo 15 da propia Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Non obstante, en virtude do previsto na disposi-
ción transitoria terceira da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 45.Un
da Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2008, as corporacións locais que resulten bene-
ficiarias destas subvencións quedarán exentas de
achegar os xustificantes do cumprimento das obrigas
tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma
ou ser debedor por resolución de procedencia de
reintegro.

Artigo 19º.-Infracción e sancións.

Será de aplicación aos beneficiarios das subven-
cións reguladas nesta orde o réxime de infraccións e
sancións previsto na Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro, xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 20º.-Reintegro das subvencións concedidas.

1. Non se poderá exixir o pagamento da subven-
ción concedida e procederá o reintegro total ou par-
cial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro
de demora correspondente desde o momento do
pagamento da subvención ata a data na que se acor-
de a procedencia do reintegro nos seguintes casos:

a) Obtención da subvención falseando as condi-
cións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o
impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da
actividade ou do proxecto ou non adopción do com-
portamento que fundamentan a concesión da sub-
vención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a
xustificación insuficiente, nos termos establecidos
no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas
de difusión contidas no punto 3º do artigo 15 da pro-
pia Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás
actuacións de comprobación e control financeiro
previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, así como o incum-
primento das obrigas contables, rexistrais ou de con-
servación de documentos cando diso derive a impo-
sibilidade de verificar o emprego dado aos fondos
percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade
e regularidade das actividades subvencionadas, ou a
concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de
calquera Administración ou entes públicos ou priva-
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dos, estatais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.

f) Incumprimento das obrigas impostas pola Admi-
nistración ás entidades colaboradoras e aos benefi-
ciarios, así como dos compromisos por estes asumi-
dos, con motivo da concesión da subvención, sempre
que afecten ou se refiran ao modo no que se conse-
guen os obxectivos, se realiza a actividade, se exe-
cuta o proxecto ou se adopta o comportamento que
fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das obrigas impostas pola
Administración ás entidades colaboradoras e aos
beneficiarios, así como dos compromisos por estes
asumidos, con motivo da concesión da subvención,
distintos dos anteriores, cando diso derive a imposi-
bilidade de verificar o emprego dado aos fondos per-
cibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e
regularidade das actividades subvencionadas, ou a
concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de
calquera administración ou entes públicos ou priva-
dos, estatais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.

h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos
87 a 89 do Tratado da Comunidade Europea, dunha
decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

2. Igualmente procederá o reintegro do exceso per-
cibido nos supostos nos que o importe da subven-
ción, illadamente ou en concorrencia con outras
subvencións ou axudas, supere o custo da activida-
de subvencionada.

3. A tramitación do correspondente procedemento
de reintegro levarase a cabo conforme o disposto nos
artigos 37 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.

4. As cantidades que teñan que reintegrar os bene-
ficiarios terán a consideración de ingresos de derei-
to público e resultará aplicable para o seu cobra-
mento o previsto no texto refundido da Lei de réxi-
me financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado
polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

Artigo 21º.-Control e seguimento.

1. Os beneficiarios someteranse ás actuacións de
control que efectúe a Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar para o seguimento dos proxectos apro-
bados, co fin de garantir que as prescricións conti-
das no convenio-programa do Plan Concertado para
o Desenvolvemento das Prestacións Básicas de Ser-
vizos Sociais e as finalidades perseguidas polos pro-
xectos para o desenvolvemento do pobo xitano sexan
respectadas.

2. As corporacións locais beneficiarias de subven-
cións quedan obrigadas a remitir á Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar, no prazo dun mes desde
que se lles requirise, cantos informes e documentos

se consideren precisos para acreditar o cumprimen-
to da finalidade obxecto da subvención concedida.

3. Así mesmo, as corporacións locais beneficiarias
quedan sometidas ao control financeiro que lle
corresponde á Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma, sen prexuízo das funcións que a Consti-
tución Española e as leis lles outorgan ao Tribunal
de Contas e ao Consello de Contas de Galicia.

4. Os beneficiarios teñen a obriga de facilitar toda
a información que lles sexa requirida pola Interven-
ción Xeral, Consello de Contas ou Tribunal de Con-
tas, no exercicio da súas funcións de fiscalización e
control do destino das subvencións.

Disposicións adicionais

Primeira.-Apróbase a delegación de atribucións do
vicepresidente da Igualdade e do Benestar na secre-
taria xeral do Benestar para resolver a concesión,
denegación, modificación ou outras incidencias das
subvencións previstas nesta orde, así como para asi-
nar os convenios que se poidan derivar da tramita-
ción destas subvencións, e para autorizar e dispoñer
os gastos que se deriven da tramitación desta orde e
propoñer o recoñecemento de obrigas e a ordenación
dos correspondentes pagamentos.

Segunda.-Para a adecuada prestación do servizo
de axuda no fogar as corporacións locais deberán ter
aprobado a correspondente normativa municipal, ao
abeiro da Orde do 22 de xullo de 1996, pola que se
regula o dito servizo. Non obstante, para a presta-
ción do servizo de axuda no fogar a persoas en situa-
ción de dependencia valorada deberán ter en conta,
ademais, as normas que desenvolven o catálogo de
prestacións previsto pola Lei 39/2006, do 14 de
decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia, e
en particular, as prescricións establecidas respecto
do servizo de axuda no fogar na Orde do 17 de
decembro de 2007, pola que se establecen os crite-
rios para a determinación do programa individual de
atención, fixación das intensidades de protección
dos servizos, réxime de compatibilidades das presta-
cións e xestión das prestacións económicas do siste-
ma para a autonomía e atención á dependencia na
Comunidade Autónoma de Galicia, así como as esta-
blecidas no artigo 6º desta orde.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a secretaria xeral do Benes-
tar para ditar as disposicións que sexan necesarias
para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2008.

Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar
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VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E
DO BENESTAR

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Orde do 18 de marzo de 2008 pola que se regulan as bases polas que se
rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais
polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria.

Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

, de de
Autorizo a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a facer públicos os datos relevantes referidos ás
axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso, nos rexistros de axudas,
subvencións, convenios e sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e segundo o previsto no
artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública
galega.

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Ámbito de actuación  (0) Nome

2. Se o ámbito é supramunicipal: Nº de municipios

3. Poboación total da zona

Nº de proxecto

Código municipal (1) Refírese a:

Tipoloxía do centro de acollida

CENTRO DE SERVIZOS SOCIAIS

CENTRO DE ACOLLIDA

ALBERGUE

OUTROS

ENDEREZO DA SEDE DO CENTRO FINANCIADO (2): Rúa e número CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

PERSOA DE CONTACTO TELÉFONO

ADMINISTRACIÓN TITULAR DO CENTRO

ENDEREZO

PERSOA DE CONTACTO TELÉFONO

ANEXO  I

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDESUBVENCIÓNS NON PERIÓDICAS PARA CORPORACIÓNS LOCAIS.
SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA

VP623A

CENTRO FINANCIADO (2)
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II. ORZAMENTO
(No caso de proxectos iniciados en anos anteriores consignar o custo total incluíndo a prórroga e mais a ampliación)

1.- FONTES DE FINANCIAMENTO

1.1. Achega da corporación local: (3)

TOTAL    ...........................................

1.2. Achega da comunidade autónoma e Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais:

1.3. TOTAL .............................................................................................................................

1.4. Remanentes incorporados (4) ...........................................................................................

1.5. TOTAL + Remanentes incorporados ...............................................................................

2.- GASTOS ORZADOS

2.1. Ordinarios

2.3. TOTAL ...........................................................................................................................

Propia .........................................................................................................................

Procedente da deputación provincial..........................................................................

Procedente doutras administracións (especificar).. ...................................................

 ......................................................

 ......................................................

 ......................................................

2.1.1. Gastos de persoal ............................................................................................

2.1.2. Axuda no fogar...............................................................................................

2.1.3. Xestión de programas ....................................................................................

2.1.4. Mantemento ...................................................................................................

2.1.5. Total de gastos ordinarios..............................................................................

2.2. De investimento:..............................................................................................................

TOTAL    ...........................................

SINATURA DO RESPONSABLE DO PROXECTO NA
ENTIDADE

SELO DA ENTIDADE LOCAL

Asdo.:
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Para todos os equipamentos se o ámbito é supramunicipal. (5)

NOME DO CONCELLO Nº. DE HABITANTESPROVINCIA

FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROXECTOS - 2008

O dato que non se coñeza con exactitude consignarase cunha estimación o máis aproximada posible, acompañada dun (e).

De acordo coas seguintes claves: barrio ou distrito (B), municipio (M), comarcal ou supramunicipal (C), mancomunidade (O).

Para cubrir pola comunidade autónoma.

De existir máis dunha sede, consignar o enderezo do centro coordinador de S.S. diferenciando claramente o enderezo do centro do da
Administración titular. Se non hai centro coordinador, incluír listaxe co enderezo de todas as sedes.

Na achega da corporación local, ademais de incluírse a propia, resérvase un espazo para consignar as procedentes de deputacións
provinciais e outros para as procedentes doutras administracións públicas ou institucións (concello –se a titularidade non é municipal-,
consellerías da comunidade autónoma –excluídos os créditos do Plan Concertado-, usuarios, outros -especificar- . Se no momento de
articular o proxecto se descoñecen estas achegas, regularizarase esta situación na avaliación.

Remanente incorporado: fai referencia ao remanente procedente do sistema de financiamento do plan concertado do exercicio anterior. Os
remanentes incorporados en cada proxecto coincidirán cos sinalados como remanentes a incorporar na ficha de avaliación dese mesmo
proxecto do exercicio anterior.

Se o ámbito é supramunicipal, consignar de un en un os municipios que participan no proxecto coa poboación de dereito conforme a última
revisión do padrón municipal.

Facer constar o número de profesionais solicitados para cada categoría, así como o importe solicitado (resume xeral).

0.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Especificar.7.-
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VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E
DO BENESTAR

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Orde do 18 de marzo de 2008 pola que se regulan as bases polas que se
rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais
polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria.

Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

, de de
Autorizo a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a facer públicos os datos relevantes referidos ás
axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso, nos rexistros de axudas,
subvencións, convenios e sancións, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e segundo o previsto no
artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública
galega.

NOME TELÉFONO

RESPONSABLE

ENDEREZO CÓDIGO POSTAL

CONCELLO TELÉFONO

ENTIDADE XESTORA

CONCELLO

MANCOMUNIDADE

OUTROS ENTES LOCAIS (ESPECIFICAR)

PROVINCIA

FAX CORREO ELECTRÓNICO

ANEXO  II

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDESUBVENCIÓNS NON PERIÓDICAS PARA CORPORACIÓNS LOCAIS.
PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DO POBO XITANO

VP623B

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO

CONCELLO DE ANO

DENOMINACIÓN (ESPECIFICAR SIGLAS, DE SER O CASO)

PROVINCIA BARRIO OU LOCALIZACIÓN

ENDEREZO

TITULARIDADE E/OU DEPENDENCIA

SEDE DO PROXECTO

CORREO ELECTRÓNICOFAXTELÉFONOCÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO, BARRIO E/OU LOCALIZACIÓN
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II.DESCRICIÓN DO PROXECTO

RESUMO DO CONTIDO DO PROXECTO

INTEGRADO NOUTROS PROXECTOSPROXECTO INDEPENDIENTE
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

COLABORACIÓN CON INSTITUCIÓNS PÚBLICAS

UNIÓN EUROPEA ADMÓN. XRAL. ESTADO ADMÓN. AUTONÓMICA ADMÓN. LOCAL

COLABORACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS

CÁRITAS CRUZ VERMELLA ASOCIACIÓNS VECIÑOS OUTRAS ONG CAIXAS AFORROAMPA

POBOACIÓN TOTAL DA ÁREA AFECTADA POLO  PROXECTO COMARCA

MUNICIPIO

BARRIO

URBANO

RURAL

MIXTO

USUARIOS DIRECTOS (Indicar con E se son estimados)

INTERVALOS DE
IDADE

HOMES MULLERES TOTAL

0 A 12 ANOS

13 A 15

16 A 29

30 A 64

65 E MÁIS

FIRMANº USUARIOS/ASSECTORES DE POBOACIÓN PRIORITARIOS Nº FAMILIAS

TOTAIS *

POBOACIÓN XITANA

PERSOAS SEN FOGAR

INMIGRANTES

PERSOAS CON DISCAPACIDADE

PERSOAS RECLUSAS E EX-RECLUSAS

PERSOAS CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIA

PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN MULTIFACTORIAL

OUTROS:

* Deberá coincidir con totais de “Usuarios directos” por “Intervalos de idade”
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IV. FINANCIAMENTO DO PROXECTO EN EUROS

FINANCIAMENTO PREVISTO 1

Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Comunidade autónoma

Corporación local

TOTAL FINANCIAMENTO

Outro financiamento (especificar)

TOTAL

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS

Persoal

Gastos correntes

Mantemento e actividades

TOTAL 2

Axudas de custo

V. PERSOAL ADSCRITO AO PROXECTO

POSTO DE TRABALLO DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA

CUSTO SALARIAL3

EN EUROS
DEDICACIÓN
SEMANAL**

TOTAL 4

FUNCIÓNS DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA

DEDICACIÓN
SEMANAL**

VOLUNTARIADO

** TOTAL OU PARCIAL

1

2

3

4

O financiamento de cada unha das administracións deberá coincidir cos certificados de retención de crédito.
Este total ten que coincidir co total do financiamento do proxecto.
Especificar só o custo do persoal imputable ao proxecto.
A cantidade total deberá coincidir co total do capítulo de persoal do punto IV.
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VI. PARTICIPACIÓN DA POBOACIÓN

ASOCIACIÓNS XITANAS (especificar)

REUNIÓNS E ASEMBLEAS CREACIÓN DE COMISIÓNS

PARTICIPACIÓN EN CONSELLOS OU OUTROS ORGANISMOS CONVENIOS

OUTROS (especificar)

PARTICIPACIÓN NO PROXECTO

NO DESEÑO NA EXECUCIÓN NA AVALIACIÓN

VII. OBSERVACIÓNS

OUTRAS ASOCIACIÓNS (especificar)

, secretario-interventor do

Que, en relación á Orde do ______ de ____________ de _____ pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións

destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais, artigo 10º.1.1.a),

CERTIFICA:

Que a achega prevista por esta corporación para o cofinanciamento do mantemento e desenvolvemento dos servizos sociais de atención primaria

e os investimentos de capital en servizos sociais incluídos no proxecto presentado para a solicitude da subvención para o ano 2008 ascende a

ANEXO III - Achega da corporación local para servizos sociais

Concello/Mancomunidade de

€..

Don/Dona

E para que conste para os efectos do aboamento do anticipo do 50% da subvención concedida ao abeiro de dita orde, asino a presente

certificación en

, de de

Visto e prace

O alcalde/presidente da Mancomunidade
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, alcalde/presidente do

Que, en relación á Orde do ___ de _____________ de _____ pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións

destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais, artigo 10º e 17º para os servizos sociais de atención primaria.

DECLARA

Que o conxunto de subvencións e axudas, independentemente da feita ao abeiro da citada orde, son as seguintes:

ANEXO IV - Declaración doutras subvencións e axudas

Concello/Mancomunidade de

Don/Dona

E para que conste, asino a presente declaración en

, de de

Sinatura

TIPO DE SUBVENCIÓN
E AXUDA 1

IMPORTE ORGANISMO AO QUE SE SOLICITA SITUACIÓN DESTA 2

Así mesmo, declaro que non se solicitou nin concedeu nin están pendentes de resolución outras subvencións ou axudas das administracións

públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

1

2

Sinalar os conceptos: persoal, mantemento, axuda no fogar (prestación básica do Plan Concertado), axuda no fogar para persoas dependentes valoradas, outros programas,
etc…, segundo proceda.

Indicar: solicitada, concedida ou pendente de resolución, segundo os casos.
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DATOS  DO/A PERCEPTOR/A

ENDEREZO

DNI/CIF

PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO TIPO DE PERCEPTOR/A

NOME

Relación perceptor/a-administración Sector institucional Actividade económica

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

CÓDIGO DA
SUCURSAL

CÓDIGO DA CONTA
CORRENTE

ORDINAL
BANCARIO NOME DO BANCO E DA SUCURSALCÓDIGO DO

BANCO

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E
DO BENESTAR

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDESUBVENCIÓNS NON PERIÓDICAS PARA CORPORACIÓNS LOCAIS.
(SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN PRIMARIA)

VP623A

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

Rúa

Localidade

Código postal .............................

Banco

Sucursal

ANEXO V - Datos bancarios
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, presidente/a da

, solicitante da subvención da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, para as subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas

corporacións locais.

DECLARO SOLEMNEMENTE, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
Que me comprometo a adoptar todas as medidas que sexan necesarias para a plena incorporación da ficha social SIUSS á xestión dos servizos

sociais de atención primaria dependentes desta entidade local que eu presido.

ANEXO VI – Declaración do compromiso da corporación á plena incorporación da ficha social SIUSS á xestión dos servizos
sociais de atención primaria

entidade local

Don/Dona

, de de

Lugar e data:

(Sinatura e selo)

, secretario-interventor do

Que, en relación á Orde do ____ de ___________ de ____ pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á

prestación de servizos sociais polas corporacións locais, artigo 10.1.2.,

CERTIFICA:

Que esta corporación adoptou, por resolución/acordo de

ANEXO VII - Achega da corporación local ao investimento de capital en servizos sociais proxectado

Concello/Mancomunidade de

€., de ser o caso, de que lle sexa concedida a subvención solicitada, para o que consignará crédito

Don/Dona

, de de

Visto e prace

O alcalde/presidente da Mancomunidade

1 de data

, o compromiso de participar no financiamento do investimento de capital denominado “

adecuado e suficiente en concepto de achega municipal ao investimento proxectado, contía que supón unha porcentaxe do

2 pola contía de

sobre

o orzamento de licitación previsto para o dito investimento.

1 Pleno, Xunta de Goberno, alcalde/sa ou concelleiro/a delegado/a en materia de servizos sociais
2 Denominación do investimento de capital proxectado
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, secretario-interventor do

Que, en relación á Orde do ____ de _____________ de _____ pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas

á prestación de servizos sociais polas corporacións locais, artigo 10.2.a),

CERTIFICA:

ANEXO VIII - Achega da corporación local ao proxecto de desenvolvemento do pobo xitano

Concello/Mancomunidade de

Don/Dona

, de de

Visto e prace

O alcalde/presidente da Mancomunidade

Que no orzamento de gastos vixente desta corporación existe consignación de crédito adecuada e suficiente para o financiamento da achega

€.municipal ao proxecto de desenvolvemento do pobo xitano para o ano 2008 pola contía de

ANEXO IX

Actuacións prioritarias e criterios xerais para a for-
mulación de proxectos promovidos por corporacións
locais no marco do Plan Integral para a Convivencia e
o Desenvolvemento Social do Pobo Xitano en Galicia

Áreas de actuación prioritarias na definición dos
proxectos a subvencionar no exercicio de 2008:

1. Proxectos enfocados a acadar o acceso maioritario
da poboación xitana galega aos servizos normalizados,
así como o uso adecuado destes. Especialmente:

a) Reforzo e mellora de itinerarios de inclusión
social para persoas beneficiarias de RISGA e outras
en risco de exclusión social.

b) Actuacións enfocadas á mellora da eficacia e
coordinación dos recursos sociais que inciden na
comunidade xitana, incluída a sensibilización e for-
mación dos profesionais.

c) Traballo social (individual, con familias ou
comunitario) desenvolvido desde a atención prima-
ria con usuarios do colectivo xitano.

2. Proxectos enfocados a facilitar os procesos de
erradicación do chabolismo e o acceso á vivenda
normalizada. Especialmente:

a) Actuacións de acompañamento, seguimento e
educación social.

b) Outras accións positivas en favor das familias xita-
nas na bolsa de alugueiro, campañas de información/for-
mación, intermediación no acceso a vivenda usada, etc...

3. Proxectos enfocados a favorecer desde o ámbito
socio-familiar, a plena normalización do alumnado
xitano. Especialmente:

a) Reforzo e atención especial ás alumnas xitanas
para evitar o abandono prematuro da ESO.

b) Creación de espazos de compensación socio-
educativa extraescolar e en medio aberto.

4. Proxectos enfocados a mellorar a empregabili-
dade e a inserción sociolaboral da poboación xitana.
Especialmente:

a) Accións de adaptación e desenvolvemento de
programas formativos ás características sociocultu-
rais das persoas xitanas.

b) Accións de acompañamento dos procesos de inclu-
sión socio-laboral especialmente das mulleres xitanas.

c) Accións de acompañamento para creación de
emprego autónomo.

5. Proxectos enfocados a promoción integral da
saúde. Especialmente:

a) Campañas específicas de educación para a saúde e
de sensibilización sobre problemáticas socio-sanitarias.

b) Accións de fomento da saúde reprodutiva nas
mulleres xitanas.

6. Proxectos enfocados á mellora da participación
social. Especialmente:

a) Encontros e outras actuacións que fomenten a
participación e a integración, así como a análise
sobre melloras neste terreo.
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b) Accións de sensibilización social participadas
pola comunidade xitana.

c) Celebracións abertas de días sinalados para a
comunidade xitana.

d) Obradoiros interculturais de ocio e lecer.

Criterios de formulación dos proxectos:

1. Aplicación do principio de normalización da
poboación xitana.

2. Adopción do enfoque intercultural: accións que
procuren o desenvolvemento das persoas de etnia

xitana nunha perspectiva de fomento da convivencia,
a comprensión mutua e a mellorar as relacións entre
as persoas que conforman a comunidade minoritaria
xitana e as do conxunto da sociedade maioritaria.

3. Implicación da propia comunidade xitana no
proceso de cambio.

4. Coordinación efectiva no territorio entre recur-
sos públicos e de entidades de iniciativa social.

5. Incorporación da perspectiva de xénero.

, secretario-interventor do

Que, en relación á Orde do ___________de _________________ de __________  pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de

subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais, artigo 17º.

CERTIFICA:

ANEXO X – Certificado do gasto realizado

Concello/Mancomunidade de

Don/Dona

, de de

Visto e prace

O alcalde/presidente da Mancomunidade

Que para os servizos sociais de atención primaria se realizaron gastos polos importes e conceptos seguintes:

TOTAL

PORCENTAXE DO GASTO EN RELACIÓN Á
SUBVENCIÓN CONCEDIDA  2

IMPORTE DO GASTO
REALIZADOCONCEPTO1

E para que conste, asino a presente certificación en

1 Conceptos para: persoal, mantemento, axuda no fogar (prestación básica do Plan Concertado), axuda no fogar para persoas dependentes valoradas, xestión de programas ou,
de ser o caso, a adquisición de inmobles ou o equipamento subvencionado.

2 Sinálese 80% ou 100%, segundo os casos.
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ANEXO XI 
Preasignación provisional por corporacións locais de prazas 

destinadas á atención de persoas dependentes valoradas 
 

A CORUÑA 

C.C.L.L. GD21 GD12 DS23 Total 

Abegondo 3 3 3 9 

Ames 3 3 4 10 

Aranga 0 1 2 3 

Ares 1 3 10 14 

Arteixo 2 4 4 10 

Arzúa 0 1 4 5 

Baña, A 0 1 4 5 

Bergondo 1 2 11 14 

Betanzos 2 3 11 16 

Boimorto 1 1 5 7 

Boiro 3 5 16 24 

Boqueixón 1 4 14 19 

Brión 1 1 2 4 

Cabana 0 1 3 4 

Cabanas 2 2 2 6 

Camariñas 0 1 3 4 

Cambre 2 4 11 17 

Capela, A 1 1 6 8 

Carballo 1 2 11 14 

Cariño 10 6 20 36 

Carnota 6 3 3 12 

Carral 0 2 4 6 

Cedeira 3 5 15 23 

Cee 2 2 4 8 

Cerceda 0 1 2 3 

Cerdido 3 3 3 9 

Cesuras 3 4 5 12 

Coirós 1 1 5 7 

Corcubión 0 2 4 6 

Coristanco 3 4 4 11 

Coruña, A 10 10 80 100 

Culleredo 2 5 17 24 

Curtis 1 1 6 8 

Dodro 1 0 3 4 

Dumbría 1 3 4 8 

Fene 1 2 10 13 

Ferrol 0 2 10 12 

Fisterra 0 2 5 7 

Irixoa, A 1 1 5 7 

Laracha 4 3 4 11 

Laxe 3 0 2 5 

Lousame 0 0 2 2 

Malpica 1 2 7 10 

Manc. de Ordes 2 2 9 13 

Mañón 0 2 3 5 

C.C.L.L. GD21 GD12 DS23 Total 

Mazaricos 0 2 4 6 

Melide 1 1 6 8 

Mesía 0 2 4 6 

Miño 1 1 7 9 

Moeche 0 1 4 5 

Monfero 2 2 5 9 

Mugardos 2 5 18 25 

Muros 1 2 14 17 

Muxía 1 1 7 9 

Narón 1 4 16 21 

Neda 2 4 15 21 

Negreira 1 1 6 8 

Noia 0 1 2 3 

Oleiros 3 4 18 25 

Ortigueira 1 1 5 7 

Outes 0 1 2 3 

Oza dos Ríos 2 2 5 9 

Paderne 1 1 6 8 

Padrón 1 4 6 11 

Pino, O 0 0 2 2 

Pobra do Caramiñal, A 1 1 7 9 

Ponteceso 1 2 9 12 

Pontedeume 6 7 20 33 

Pontes, As 0 1 2 3 

Porto do Son 1 1 7 9 

Rianxo 5 5 5 15 

Ribeira 1 1 6 8 

Rois 0 1 5 6 

Sada 1 2 8 11 

San Sadurniño 1 1 5 7 

Santa Comba 4 4 4 12 

Santiago de Compostela 1 2 10 13 

Santiso 0 0 2 2 

Sobrado 0 2 4 6 

Somozas, As 0 2 3 5 

Teo 1 1 8 10 

Tordoia 0 1 2 3 

Toques 0 1 3 4 

Touro 0 1 5 6 

Trazo 0 1 4 5 

Val do Dubra 0 2 4 6 

Valdoviño 1 2 4 7 

Vedra 1 3 10 14 

Vilarmaior 2 1 1 4 

Vilasantar 2 1 2 5 

Vimianzo (Css) 0 1 2 3 

Zas 0 1 1 2 

Total 131 199 657 987 

 
1GD2: grandes dependentes (grao 3) de nivel 2. 
2GD1: grandes dependentes (grao 3) de noviel 1. 
3DS2: dependentes severos (grao 2) de nivel 2. 
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LUGO

C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 

Abadín (Manc. T. Chá) 0 1 2 3 

Alfoz 1 3 5 9 

Antas de Ulla 2 4 17 23 

Baleira 1 1 7 9 

Baralla 1 2 8 11 

Barreiros 0 1 4 5 

Becerreá 1 2 4 7 

Begonte 1 2 6 9 

Bóveda 1 1 6 8 

Burela 0 1 2 3 

Carballedo 2 3 5 10 

Castro de Rei (Manc.T.Ch) 0 0 2 2 

Castroverde 0 1 5 6 

Cervantes 1 1 6 8 

Cervo 0 1 2 3 

Corgo, O 5 5 9 19 

Cospeito (Manc. T. Chá) 0 1 1 2 

Chantada 0 0 2 2 

Folgoso do Courel 1 1 8 10 

Fonsagrada, A 0 1 4 5 

Foz 1 2 6 9 

Friol 0 2 4 6 

Guitiriz 1 3 12 16 

Guntín 0 0 2 2 

Incio, O 0 0 2 2 

Láncara 0 1 2 3 

Lourenzá 0 1 3 4 

Lugo (C.S.S.) 5 8 44 57 

Meira 0 0 2 2 

Mondoñedo 0 2 5 7 

Monforte de Lemos 3 5 31 39 

Monterroso 0 0 2 2 

Muras 1 3 5 9 

Navia de Suarna 0 2 4 6 

Negueira de Muñiz 0 1 2 3 

Nogais, As 0 1 4 5 

Ourol 1 2 5 8 

Outeiro de Rei (Manc. T. 
Chá) 

0 1 2 3 

Palas de Rei 1 3 14 18 

Pantón 1 1 6 8 

Paradela 0 1 2 3 

Páramo, O 0 2 2 4 

Pastoriza (Manc. T. Chá), A 0 2 2 4 

Pedrafita do Cebreiro 0 1 5 6 

Pobra de Brollón 1 2 5 8 

Pol 1 3 4 8 

Pontenova, A 0 1 4 5 

Portomarín 0 1 4 5 

Quiroga 0 0 2 2 

Rábade 0 2 1 3 

Ribadeo 1 2 5 8 

C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 

Ribas de Sil 0 1 3 4 

Ribeira de Piquín 0 0 2 2 
Riotorto 0 2 2 4 

Samos 0 0 2 2 

Sarria 1 2 12 15 

Saviñao, O 1 2 8 11 

Sober 2 2 6 10 

Taboada 0 2 2 4 

Trabada 1 1 5 7 

Triacastela 1 1 1 3 

Valadouro, O 1 2 12 15 

Vicedo, O 0 1 3 4 

Vilalba 3 5 20 28 

Viveiro 2 3 10 15 

Xermade 4 4 6 14 

Xove 1 3 12 16 

Total 51 118 404 573 

OURENSE 

C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 

Allariz 1 2 10 13 

Amoeiro 0 1 1 2 

Avión 1 2 8 11 

Baltar 0 1 4 5 

Bande 1 2 5 8 

Baños de Molgas 0 1 4 5 

Barbadás 1 3 8 12 

Barco de Valdeorras 0 1 2 3 

Blancos, Os 0 1 2 3 

Bola, A 1 1 7 9 

Bolo, O 0 1 2 3 

Calvos de Randín 0 1 3 4 

Carballeda de Avia 1 2 11 14 

Carballeda de Valde 0 1 0 1 

Carballiño, O 1 2 8 11 

Castrelo do Val 2 3 5 10 

Castro Caldelas 1 1 6 8 

Cenlle 0 1 2 3 

Chandrexa de Queixa 0 1 4 5 

Coles 0 1 3 4 

Cualedro 1 3 12 16 

Entrimo 0 1 2 3 

Esgos 1 2 6 9 

Gudiña, A 0 0 2 2 

Larouco 0 0 0 0 

Laza 1 2 8 11 

Lobios 2 2 5 9 

Maceda 1 2 10 13 

Manc. Baixa Limia 0 1 4 5 

Manc. Carballiño, O 6 8 20 34 

Manc. Navea Bibei 0 2 3 5 

Manc. do Ribeiro 2 6 20 28 

Manc. Terras  Celan. 1 3 17 21 
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C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 

Manzaneda 0 0 2 2 

Melón 0 1 4 5 

Mezquita, A 1 1 3 5 

Montederramo 1 1 5 7 

Monterrei 2 3 10 15 

Muíños 1 2 8 11 

Nogueira de Ramuín 1 3 3 7 

Oímbra 2 2 12 16 

Ourense (C.S.S.) 2 6 27 35 

Paderne de Allariz 0 1 2 3 

Padrenda 0 0 2 2 

Parada do Sil 0 0 2 2 

Pereiro de Aguiar 1 2 10 13 

Peroxa, A 0 1 5 6 

Petín 1 2 2 5 

Piñor de Cea 0 0 2 2 

Porqueira, A 0 1 4 5 

Rairiz de Veiga 0 1 5 6 

Riós 1 2 3 6 

Ribadavia 1 2 8 11 

Rúa, A 3 4 5 12 

Rubiá 2 2 3 7 

S. Cibrao das Viñas 0 1 2 3 

Sandiás 0 1 2 3 

Sarreaus 0 1 4 5 

Taboadela 1 1 6 8 

Teixeira, A 0 0 2 2 

Toén 0 1 3 4 

Trasmiras 0 1 2 3 

Veiga, A 1 1 6 8 

Verín 4 5 8 17 

Viana do Bolo 0 0 0 0 

Vilamarín 0 1 1 2 

Vilamartín de Valdeorras 1 3 4 8 

Vilar de Barrio 1 1 6 8 

Vilar de Santos 0 0 2 2 

Vilardevós 2 2 2 6 

Vilariño de Conso 1 1 6 8 

Xinzo de Limia 1 1 7 9 

Xunqueira de Ambía 0 1 3 4 

Xunq. de Espadanedo 0 0 2 2 

Total 56 120 399 575 

PONTEVEDRA 

C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 

Agolada 0 1 2 3 

Arbo 0 0 2 2 

Baiona 1 3 4 8 

Barro 0 0 6 6 

Bueu 0 1 4 5 

Caldas de Reis 0 1 5 6 

Cambados 1 2 10 13 

Campo Lameiro 0 2 2 4 

Cangas 1 2 5 8 

Cañiza, A 0 1 2 3 

Catoira 0 1 2 3 

Cerdedo 0 1 5 6 

Cotobade 0 1 2 3 

Covelo 1 1 6 8 

Crecente 0 0 1 1 

Cuntis 0 0 2 2 

Dozón 0 0 2 2 

Estrada, A 3 3 14 20 

Forcarei 0 1 4 5 

Fornelos de M. 0 1 4 5 

Gondomar 1 1 5 7 

Grove, O 1 1 5 7 

Guarda, A 1 2 6 9 

Illa de Arousa, A 1 2 5 8 

Lalín 1 2 8 11 

Lama, A 0 1 4 5 

Marín 1 1 6 8 

Meaño 0 1 4 5 

Meis 0 1 4 5 

Moaña 0 1 4 5 

Mondariz 2 4 12 18 

Mondariz Balneario 0 1 3 4 

Moraña 0 0 2 2 

Mos 1 1 7 9 

Neves, As 0 0 2 2 

Nigrán 1 2 11 14 

Oia 0 1 3 4 

Pazos de Borbén 0 0 2 2 

Poio 0 0 8 8 

Ponteareas 6 7 13 26 

Pontecaldelas 0 1 4 5 

Pontecesures 0 0 2 2 

Pontevedra 5 5 10 20 

Porriño, O 0 1 5 6 

Portas 0 1 5 6 

Redondela 1 2 7 10 

Ribadumia 1 2 3 6 

Rodeiro 0 0 2 2 

Rosal, O 1 1 6 8 

Salceda de Caselas 0 0 2 2 

Salvaterra de Miño 1 4 10 15 

Sanxenxo 1 3 15 19 

Silleda 1 1 5 7 
Soutomaior 0 1 3 4 

Tomiño 0 0 2 2 

Tui 1 1 6 8 

Valga 0 0 2 2 

Vigo 12 14 100 126 

Vila de Cruces 0 1 1 2 

Vilaboa 0 1 2 3 

Vilagarcía de Arousa 9 9 10 28 

Vilanova de Arousa 1 2 10 13 

Total 57 101 410 568 

C.C.L.L. GD2 GD1 DS2 Total 




