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PRESENTACIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar, consciente da importancia que para a cidadanía ten a difusión da información,
presenta esta memoria na que se recollen todas as actuacións desenvolvidas durante o ano 2008 en materia de benestar, igualdade e relacións institucionais.
A publicación estrutúrase en dous bloques temáticos e 10 capítulos. No primeiro danse a coñecer as iniciativas en materia de acción social, política de familias e igualdade, relacións institucionais.... No segundo dáse información práctica sobre centros adscritos á consellería, recompilación normativa, publicacións editadas, organización e competencias, etc.
Queremos agradecer desde aquí o labor dos profesionais das distintas unidades que conforman o equipo humano deste
departamento. As súas suxestións e o seu esforzo fixeron posible a realización desta publicación.
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Organización

1.1 Estrutura orgánica

			 Muller

A través do Decreto 211/2005, do 3 de agosto de 2005,

2.3.2.			 Servizo de Inspección nas Áreas de Persoas

estableceuse a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

			 Maiores e Persoas con Discapacidade.

Posteriormente, a través do Decreto 232/2005, do 11 de

2.3.3.			 Servizo de Inspección nas Áreas de Servizos

agosto, modificado polos decretos 332/2005, do 18 de

			 Comunitarios e Inclusión Social

agosto , 454/2005, do 1 de setembro e Decreto 212/07,

2.4.		 Subdirección Xeral de Proxectos e Obras

do 8 de novembro, fixouse a estrutura orgánica dos seus

2.5.		 Servizo de Informática

departamentos. No artigo 1º da citada norma estable-

3.

ceuse a estrutura orgánica básica da Vicepresidencia da

3.1.		 Subdirección Xeral de Análise e

Igualdade e do Benestar, a cal se desenvolve a través do

		 Desenvolvemento Institucional

Decreto 517/2005, do 6 de outubro, e quedou establecida

3.1.1.			 Servizo de Coordinación

do seguinte xeito:

3.1.2.			 Servizo de Documentación
4.

Secretaría Xeral de Relacións Institucionais

Secretaría Xeral da Igualdade

Central

4.1.		 Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade

1.

O Vicepresidente

4.2.		 Subdirección Xeral para o Tratamento da

2.

Secretaría Xeral

		 Violencia de Xénero.

2.1. 		 Subdirección Xeral de Persoal e Coordinación

4.3.		 Subdirección Xeral de Familia

2.1.1.			 Servizo de Persoal e Réxime Interno

4.4.		 Organismo autónomo: Servizo Galego de

2.1.2.			 Servizo Técnico Xurídico

		 Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

2.1.3.			 Servizo de Recursos e Reclamacións de

5.

			 Persoal

5.1.		 Dirección Xeral de Acción Social

2.2.		 Subdirección Xeral de Contratación e Control

5.1.1.			 Subdirección Xeral de Maiores

2.2.1			 Servizo de Xestión Económica e Control

5.1.1.1			 Servizo de Programas para Maiores

			 Orzamentario

5.1.1.2.			 Servizo de Coordinación Sociosanitaria

2.2.2.			 Servizo de Contratación e Obras

5.1.2.			 Subdirección Xeral de Discapacidade

2.3.		 Subdirección Xeral de Autorización e Inspección

5.1.2.1.			 Servizo de Programas para Persoas con

		 de Centros

			 Discapacidade

2.3.1.			 Servizo de Inspección nas Areas de Familia e

5.1.2.2.			 Servizo de Equipamentos e Promoción de

Secretaría Xeral do Benestar
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			 Accesibilidade

Táboa 1.1
DELEGACIÓNS PROVINCIAIS

5.1.3.			 Subdirección Xeral de Menores
5.1.3.1.			 Servizo de Defensa do Menor

Delegado ou Delegada
Secretaría da Delegación

5.1.3.2.			 Servizo de Atención a Menores en Situación

Servizo de Administración e Contratación

			 de Conflito Social
5.1.4.			 Subdirección Xeral de Inclusión Social e

Servizo de Igualdade

			 Cooperación coas Corporacións Locais

Servizo de Xuventude e Solidariedade

5.1.4.1.			 Servizo de Inclusión Social

Servizo de Persoas Maiores, Persoas con Discapacidade e Menores
Servizo de Prestacións

5.1.4.2.			 Servizo de Cooperación coas Corporacións
			 Locais
5.1.4.3.			 Servizo de Prestacións
5.1.5.			 Servizo de Xestión e Coordinación

1.2 Competencias

			 Administrativa

Segundo establece o Decreto 517/2005, do 6 de outubro,

5.2.		 Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade

modificado polo Decreto 47/2007 de 15 de marzo, polo que

5.2.1.			 Subdirección Xeral de Programas

se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igual-

5.2.1.1.			 Servizo de Programas

dade e do Benestar, correspóndelle a esta o exercicio das

5.2.2.			 Subdirección Xeral de Centros e Servizos á

competencias e funcións en materia de relacións institu-

			 Xuventude

cionais da Xunta e da Administración da Comunidade Au-

5.2.2.1.			 Servizo de Promoción de Actividades e

tónoma de Galicia, as políticas autonómicas, de igualdade

			 Servizos

de xénero e as políticas autonómicas de benestar, incluín-

5.2.3.			 Subdirección Xeral de Solidariedade e

do as políticas de xuventude, solidariedade, voluntariado,

			 Participación

benestar social, inclusión social, servizos comunitarios,

5.2.3.1.			 Servizo de Asociacionismo

atención aos discapacitados e ás persoas maiores, de acor-

5.2.3.2.		 Servizo de Solidariedade

do co establecido no Estatuto de Autonomía de Galicia e

5.2.4.			 Servizo de Xestión e Coordinación

nos termos sinalados pola Constitución Española.

			 Administrativa
Así mesmo, o devandito decreto establece as áreas nas
Periférica

que se divide esta Vicepresidencia da Igualdade e do Be-

Son órganos encargados do desenvolvemento das fun-

nestar, configurando como competencias propias dos dis-

cións da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, en

tintos ámbitos de actuación as seguintes:

cada unha das catro provincias galegas, coa seguinte estrutura orgánica: (táboa 1.1)

Ámbito da violencia de xénero, prevención e
atención ás vítimas.
n

Elaboración, seguimento e avaliación dos programas
orientados a promover a igualdade entre mulleres e
homes e a loita contra calquera tipo de discriminación
por razón de sexo, en aplicación da Lei 7/2004, do 16 de
xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

12
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n

Xestión, coordinación, asistencia técnica, seguimento,

n

Coordinación dos traballos desenvolvidos polos distin-

avaliación e control dos programas, servizos e centros

tos departamentos da Xunta en temas que afecten á

dedicados á loita contra a violencia de xénero e a aten-

situación da muller.

ción e protección das súas vítimas, ben de titularidade
propia ou dependentes da iniciativa social ou privada.

n

Promover, coordinar e avaliar plans e programas de acción e o desenvolvemento das actividades que realicen

n

as deputacións e os concellos.

Funcións relativas ao estudo, elaboración, implantación, seguimento e avaliación dos programas destinados á defensa dos dereitos de atención e protección das

n

vítimas da violencia de xénero.

Cooperar con todas as entidades que polos seus fins ou
actividades contribúan á consecución dos obxectivos
desta área.

n

Xestión de todos os programas destinados a promover
a igualdade de oportunidades para as vítimas da violen-

n

cia de xénero.

Elaborar plans de actuación, programas-piloto e plansponte para fomentar o emprego e facilitar a formación
profesional das mulleres.

Ámbito da promoción da igualdade
n

Xestión, coordinación, asistencia técnica, seguimento,

n

avaliación e control dos programas, servizos e centros

Incentivar a participación das mulleres na vida política,
económica, cultura educativa e social.

dedicados á promoción da igualdade entre mulleres e
homes, ben de titularidade propia ou dependentes da

n

iniciativa social ou privada.

Dentro das competencias da Comunidade autónoma,
velar polo cumprimento de todos aqueles convenios e
tratados internacionais, así como fomentar a participa-

n

ción igualitaria nos foros internacionais.

Estudar a situación da muller galega, así como fomentar a realización de estudos sobre ela, nos eidos legal,
educativo, sanitario, social e cultural.

n

Denunciar os casos de violación sexual que coñeza producidos contra as mulleres e tramitar demandas can-

n

Realizar o estudo e seguimento da lexislación vixente

do o seu contido teña por obxecto supostos concretos

naqueles aspectos que afecten o principio de igualdade

de discriminación de feito ou de dereito por razón de

e elaborar propostas de modificación de normas que o

sexo.

dificulten ou o impidan.
n
n

Prestar servizos a favor daquelas persoas que, pola súa

Emisión de informes previos sobre as disposicións de

situación e dentro deste ámbito, teñan especial necesi-

carácter xeral, promovidas polas distintas consellerías

dade de axuda.

e que afecten a esta materia.
Ámbito da familia
n

Esixir o cumprimento da lexislación laboral no relativo

n

Estudo, elaboración, implantación, seguimento e ava-

á xornada de traballo, condicións laborais, prestacións

liación dos programas destinados á familia e á infan-

sociais e igualdade de remuneración.

cia, en especial os contidos no Plan Integral de Apoio
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execución dos plans, equipamentos e servizos de aten-

á Familia.

ción especializada nas áreas de maiores e discapacitan

Elaboración de propostas para o desenvolvemento nor-

dos e o asesoramento, asistencia técnica e a coordina-

mativo da Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia,

ción coas entidades prestadoras de servizos sociais nos

da infancia e da adolescencia e da Lei 4/1993, do 14 de

devanditos ámbitos

abril, de servizos sociais, nesta materia.
n
n

Coordinación do funcionamento do Consello Galego

A coordinación e seguimento das institucións e as

das Persoas Maiores e do Consello Galego de Persoas

competencias de mediación familiar derivadas da Lei

con Discapacidade.

4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar e do Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que

n

A protección e tutela dos menores en situación de risco

se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de

ou desamparo e a execución das medidas ditadas polos

Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da

xulgados.

mediación gratuíta.
n

A xestión e coordinación do funcionamento do Consello

Área do maior, persoas discapacitadas,

Galego de Servizos Sociais e a planificación, ordena-

menores e colectivos necesitados de especial

ción, coordinación, seguimento e avaliación dos servi-

protección.

zos sociais de atención primaria sen prexuízo das que

n

Deseño, coordinación, avaliación das políticas da Xunta

lle correspondan á Secretaría Xeral e de Relacións Ins-

de Galicia en materia de benestar, incluíndo as políticas

titucionais. Así mesmo, asesorar os concellos e outras

de inclusión social, servizos comunitarios, atención aos

entidades locais na creación, organización e funciona-

discapacitados e ás persoas maiores, así como a pro-

mento destes servizos e colaborar na formación perma-

tección e tutela dos menores en situación de risco ou

nente do seu persoal.

desamparo e a execución das medidas ditadas polos
xulgados de menores.

n

A planificación, coordinación, seguimento e control da
execución dos programas de inclusión social, a formula-

n

A elaboración de propostas para a formulación da polí-

ción das propostas, no seu ámbito competencial, para a

tica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar en

elaboración do Plan Galego de Equipamentos e Servizos

materia de servizos comunitarios e inclusión social.

Sociais, o asesoramento e asistencia técnica ás entidades prestadoras de servizos sociais, así como calquera

n

A realización de funcións de estudo das necesidades e

outra función que lle corresponda á dirección xeral en

problemáticas sociais e a coordinación, control e xes-

materia da súa competencia ou que lle sexa atribuída

tión das prestacións sociais e económicas.

pola normativa vixente no eido dos servizos sociais sen
prexuízo das que lle corresponden á Secretaría Xeral e

n

de Relacións Institucionais.

A avaliación da calidade e da eficacia das devanditas
políticas de benestar.
n

n

Funcións de ordenación, coordinación, planificación e

A elaboración do estudo do anteproxecto do orzamento
correspondente ao seu centro directivo, así como a súa

14
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xestión, seguimento e avaliación e a elaboración de es-

to e Promoción da Acción Voluntaria e a xestión do sis-

tatísticas nas materias da súa competencia.

tema de rexistro autonómico das entidades de acción
voluntaria.

n

En relación con centros, tanto propios coma dependentes doutras entidades, e sen prexuízo das competencias

n

Desenvolvemento das actuacións de promoción, inves-

atribuídas á secretaría xeral en materia de persoal, xes-

tigación, asistencia e formación en materia de volunta-

tión económica e orzamentaria, corresponderalle coor-

riado e todas aquelas segundo o disposto na Lei 3/2000,

dinar e supervisar o seu funcionamento e prestarlle a

do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia.

asistencia técnica necesaria para o desenvolvemento
da súa actividade.
Área de xuventude e solidariedade
n

A xestión e a coordinación das actuacións da Secretaría
Xeral do Benestar en materia de xuventude, así como
das políticas xuvenís de carácter interdepartamental e
especificamente o apoio ao desenvolvemento da actividade xuvenil, así como o fomento da participación da
xuventude na vida social.

n

En relación cos centros, tanto propios como dependentes doutras entidades, sen prexuízo das competencias
atribuídas á Secretaría Xeral e de Relacións Institucionais en materia de persoal, xestión económica e orzamentaria, corresponderalle coordinar e supervisar
o seu funcionamento e prestarlle a asistencia técnica
necesaria para o correcto desenvolvemento da súa actividade.

n

Fomento das relacións e da cooperación con outras comunidades autónomas e intercambios co estranxeiro
en materia de xuventude, fomento dos programas de
turismo para a mocidade e promoción e organización
das actuacións en materia de información e documentación para a xuventude.

n

A xestión e coordinación das actuacións da Secretaría
Xeral do Benestar en materia de voluntariado, así como
a elaboración e o seguimento do Plan Galego de Fomen-

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008
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Xestión de centros

2.1 Misión e principios de actuación

n Información

actualizada sobre as entidades prestadoras

e os centros e programas de servizos sociais autorizados

A Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de
Centros ten por finalidade verificar o cumprimento da
normativa aplicable aos servizos sociais, de xeito que se

n

Asesoramento individualizado sobre o deseño, os requi-

garantan os dereitos das persoas usuarias e se procure a

sitos materiais e sobre a mellora da funcionalidade dos

mellora continua da calidade nos servizos sociais que se

centros e programas de servizos sociais, segundo a súa

presten aos cidadáns no territorio galego.

tipoloxía e persoas destinatarias

A súa actuación ten o seu fundamento nos principios de

n

Información e asesoramento individualizado sobre boas

independencia, profesionalidade e especialización, acce-

prácticas e sobre a mellora continua dos servizos pres-

sibilidade e servizo aos cidadáns, eficacia, obxectividade,

tados

responsabilidade e cooperación interadministrativa.
n

Asesorar, no exercicio das actuacións de inspección, as

2.2 Visión

entidades prestadoras de servizos sociais titulares ou

Constituírse como unha unidade especializada na garan-

xestoras de centros, programas ou servizos e as per-

tía dos dereitos das persoas usuarias e como referente

soas usuarias ou os seus representantes legais sobre os

interno e externo na difusión de boas prácticas e no ase-

seus respectivos dereitos e deberes e sobre a forma de

soramento para a mellora continua dos servizos sociais.

cumprir as disposicións vixentes sobre a materia.

2.3 Principais servizos que ofrecemos

2.3.2 Autorización

2.3.1 Información e asesoramento

n

n

Rexistro das entidades prestadoras de servizos sociais
e mantemento dos seus datos actualizados

Información xeral, de forma presencial, telefónica, por
escrito ou telemática, sobre a tramitación dos procedementos de inscrición e cancelación no Rexistro de

n

Xestión e tramitación das solicitudes de autorizacións

entidades prestadoras de servizos sociais así como a

administrativas para o funcionamento, modificación e

tramitación dos procedementos de creación, inicio de

cese dos centros e programas de servizos sociais, como

actividades, modificación substancial, suspensión, re-

garantía da súa adecuación aos requisitos esixidos pola

vogación e cesamento de actividades.

normativa específica
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2.3.3 Inspección e garantía dos dereitos das

rexistros de entidades prestadoras de servizos sociais

persoas usuarias

(DOG nº 218, do 14.11.2008)

n

Velar polo respecto dos dereitos das persoas usuarias
dos servizos sociais mediante o control do cumprimento

n

da normativa vixente na prestación de servizos sociais .

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 (DOG nº.147 do

n

31.07.2008).

Avaliar e asegurar o nivel de calidade dos servizos sociais que se presten no territorio de Galicia, podendo
formular propostas para a súa mellora.

n

Decreto 175/1995, do 16 de xuño, polo que se desenvolve
a Lei 4/1993 de servizos sociais no relativo á inspección

n

Recibir e investigar queixas e reclamacións presenta-

e réxime sancionador (DOG nº 124, do 29.06.2008). Co-

das polas persoas usuarias dos servizos.

rrección de erros (DOG nº. 125, do 30.06.2008).

2.4 Normativa reguladora dos servizos
n

2.5 Organigrama e medios persoais

Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servizos Sociais (DOG

Para o desenvolvemento das súas funcións conta coas

nº 245, do 18.12.2008).

seguintes unidades administrativas co nivel orgánico de
servizo e cos seguintes medios persoais: (figura 2.1)

n

Decreto 291/1995 do 3 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 4/1993 de servizos sociais no relativo aos

Figura 2.1. Organigrama e medios persoais

Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar
Secretaría Xeral
Subdirección Xeral
de Autorización
S. de Inspección nas áreas de
maiores e persoas
con discapacidade
(persoal administrativo: 2-3,
persoal inspector: 3-4)

S. de Inspección nas áreas de serv.
comunitarios e inclusión social
(persoal administrativo: 3)

S. de Inspección nas áreas de
familia e muller
(persoal administrativo: 3, persoal
inspector: 5, 1 psicóloga, 2
pedagogas)

Centros de maiores
Centros de

Centros de inclusión
Programa de axuda no fogar
Centros e programas comunitarios

Centros de menores
Centros de atención á infancia
ECAIS
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Táboa 2.1

2.6. Obxectivos da Subdirección Xeral de
Autorización e Inspección de Centros marcados

ANO

INSCRICIÓNS

CANCELACIÓNS

MODIFICACIÓNS/
ACTUALIZACIÓNS

para o ano 2008.

2006

191

23

1.004

Dentro do marco de actuación definido con anterioridade,

2007

196

53

1.076

establecéronse como obxectivos:

2008

285

33

345

n

n

Implantar unha nova base de datos, de xeito que se

2.8 Autorizacións de centros e programas

unificase o rexistro, se ampliasen os datos recollidos e

En relación coa área de autorización de centros e progra-

se incorporase toda a información derivada das inspec-

mas os datos comparados nos tres últimos anos son os

cións, coa finalidade de centralizar toda a información

seguintes: (táboa 2.2)

nunha base de datos única.

Táboa 2.2

centros e impulsar a súa implantación nos centros propios
n

Continuar a tarefa de formación e especialización dos
inspectores e do resto do persoal da Subdirección.

n

2006

2007

2008

Autorización creación

Inclusión

11

4

9

ou construción

Infancia

20

20

65

centros

Maiores

123

118

94

Modificación

Inclusión

0

0

15

substancial centros e

Infancia

0

0

89

programas

Maiores

0

5

38

Permiso inicio

Inclusión

12

34

159

Coordinar as tarefas de asesoramento na creación de

actividades centros ou

Infancia

71

71

102

novos centros, centros tipo e na reforma dos centros

programas

Maiores

69

103

75

Permiso de cesamento

Inclusión

0

4

6

de actividades de

Infancia

10

10

76

existentes.
n

SERVIZO

Incorporar a avaliación da calidade na inspección dos

E a renovación da normativa.

2.7 Rexistro de entidades prestadoras de servizos
sociais

centros e programas

Maiores

6

10

5

Autorización de

Inclusión

0

2

1

centros e programas

Infancia

2

0

1

propios

Maiores

2

1

5

Durante o ano 2006 acometeuse unha tarefa de actualización do rexistro que se traduciu nun incremento signi-

O notable incremento no número de permisos de inicio de

ficativo das modificacións de inscricións xa realizadas e

actividade está directamente relacionado co incremento

das cancelacións de entidades que xa non realizaban ac-

dos recursos sociais e coa entrada en vigor do Decreto

tividades de servizos sociais, que se mantivo tamén nos

143/2007, do 12 de xullo polo que se regula o réxime de

anos 2007 e 2008. Ao longo deste último ano, o rexistro

autorización e acreditación dos programas e dos centros

incrementou o número de entidades con 285 novas ins-

de servizos sociais, que somete a autorización adminis-

cricións. (táboa 2.1)

trativa previa aos programas sociais que ata o momento
estaban sen regularizar (teleasistencia, axuda no fogar...)
(figura 2.2)
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Figura 2.2. Expedientes de autorización tramitados
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creación ou
construcción
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Permiso
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de actividades

Autorización de
centros e programas
propios

2.9 Inspección de centros e programas

dicións ambientais, estado do mobiliario, limpeza, aseo

Polo que respecta á area de actuacións inspectoras, du-

persoal das persoas usuarias e das súas dependencias,

rante o ano 2008 realizáronse, entre outras, as seguintes

niveis de actividade ...

actividades de funcionamento ordinario da unidade:
n
n

Controis de legalidade (ou documentais): Con carác-

Inspeccións para a concesión das autorizacións correspondentes en centros de nova apertura.

ter xeral a principios de cada ano remítese ás entidades
prestadoras de servizos sociais unha enquisa que de-

n

Outras visitas a centros ou programas: ademais das

ben cubrir e remitir acompañada de diversa documen-

visitas para o aseguramento da calidade, inclúense

tación actualizada co fin de acreditar o cumprimento

neste epígrafe as visitas ordinarias, os asesoramentos

das condicións mínimas de prestación do servizo. Nas

previos, as 2as visitas de comprobación da emenda de

visitas ordinarias que se realizan con posterioridade á

deficiencias, as visitas de investigación de denuncias,

recepción da documentación, contrástanse os datos e

queixas e reclamacións, etc.

manifestacións realizadas polas persoas responsables
dos centros e programas
n

Informes de calidade: este tipo de controis consisten
na realización dunha visita ao centro ou programa concreto no que se realiza un protocolo de calidade que
recolle información referente a datos estruturais, con-

20
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Datos comparados dos 3 últimos anos: (táboa 2.3)
Táboa 2.3

dando o máximo índice de actividade en todas as áreas.

Grao cumprimento plan de inspección (%)
2006

2007

2008

(figura 2.3 e 2.4)

Controis de legalidade

268

656

1.022

En relación con estes datos, merece un tratamento di-

Informes de calidade

428

411

672

ferenciado a tramitación de denuncias e reclamacións,

Nº. de requirimentos

534

1.295

844

posto que se tramitaron o 100 % nun prazo inferior a 15

Nº.reunións

100

176

353

días.

695

777

1.270

asesoramento/coordinación
Visitas a centros ou programas

No ano 2008, das 1.029 visitas de inspección previstas
realizáronse 1.270, o que significa que o plan de inspección previsto para a subdirección cumpriuse nun 123,42%,
situándose por riba do 100 % en todos os servizos aca-

Figura 2.3. Grao cumprimento plan de inspección

140
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2006
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20
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Figura 2.4. Denuncias tramitadas por servizos
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No que respecta á análise de datos por servizos cómpre

dependentes e comunitarios.

destacar os seguintes:
n

Control de calidade dos programas comunitarios que
se están a desenvolver.

2.9.1 Área de comunidade e inclusión social
(táboa 2.4)
n

Táboa 2.4

dos en situación de dependencia.
2006

Controis de legalidade
Informes de calidade
Visitas a centros ou programas

Velar pola garantía dos dereitos dos usuarios declara-

2007

2008

Verificación e destino das subvencións que reciben para

23

32

56

0

126

135

os distintos programas comunitarios, así como para o

171

302

333

sistema de atención á dependencia.

Programa de Axuda no Fogar:
Tal e como xa se ven realizando dende o ano 2006, nas

n

n

Ao longo do ano 2008 finalizouse a regularización das
entidades privadas. (táboa 2.5)

visitas de inspección ás entidades que prestan o servizo
de axuda no fogar aos usuarios, realízanse as seguintes

Táboa 2.5

actuacións:
GALICIA

n

NÚM. ENTIDADES

ENTIDADES VISITADAS

Información e asesoramento sobre a autorización e xes-

2007

2008

2006

2007

2008

tión do servizo de axuda no fogar, prestado a usuarios

228

205

98

215

133

22

Xestión de centros

Servizos sociais comunitarios

mento regular do servizo/programa e a adecuación das

Dende o ano 2006 iniciáronse as visitas de inspección

subvencións percibidas á finalidade para o que foron con-

aos concellos da Comunidade co obxecto de asesorar, in-

cedidas, facendo especial fincapé na rendibilidade social

formar e coordinar sobre os programas que se desenvol-

acadada coa aplicación deste financiamento.

ven a nivel comunitario (axuda no fogar, tanto comunitaria como a través do sistema da dependencia, educación

Tamén se realizaron controis de calidade aos puntos de

familiar, prevención e inserción, teleasistencia, comedor

Información á Muller (CIM, PIM) segundo a normativa de

sobre rodas, transporte adaptado, plan xitano, ....).

aplicación e os convenios asinados entre o SGAI e os concellos para o funcionamento dos Centros e Puntos de In-

Estas visitas aos centros e programas de titularidade mu-

formación ás Mulleres. (táboa 2.6)

nicipal teñen como obxecto a comprobación do funcionaTáboa 2.6
NÚMERO DE PROGRAMAS

315
GALICIA

SEGUIMENTO, SUBVENCIÓNS E PROGRAMAS

Plan concertado e dependencia

17

Plan xitano

71

CIMS

VISITADOS

2006

2007

2008

22

74

82

4

4

5

39

31

10

11

Prog. comunitarios e de inclusión sociolaboral

No ano 2008 visitáronse de novo os centros de inclusión
existentes no territorio da Comunidade autónoma, asesorándoos para a súa regularización de conformidade co
disposto na recente normativa aprobada ao efecto (Orden do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os
requisitos específicos que deben cumprir os centros de
inclusión e emerxencia social).
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CENTROS SOCIAIS E DE INCLUSIÓN:
(táboa 2.7 e figura 2.5)
Táboa 2.7 Centros sociais e de inclusión
NÚM. CENTROS

Centros Inclusión

VISITADOS NO

2008

2006

2007

2008

40

29

40

40

Figura 2.5. Actividade inspectora no servizo de inclusión de servizos comunitarios
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2.9.2 Áreas de familia e muller

Visitas centros/
programas

Inspección Centros
nova apertura

Denuncias/
reclamacións
tramitadas

Táboa 2.8

No ano 2008 implántase por primeira vez o control de le-

2006

2007

2008

galidade e o control de calidade anual a todos os centros

Controis de legalidade

0

0

412

de infancia e de menores, realizándose un total de 483

Informes de calidade

0

0

219

controis documentais e un total de 486 visitas de inspec-

Visitas a centros ou programas

251

254

486

ción a centros. (táboa 2.8)

24
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No referido ás visitas realizadas en atención ao reparto
por provincias, foi o que sigue:
*Nota: as residencias
xuvenís, os
albergues, as casa
da xuventude, os
centros quérote e os
puntos de encontro
non se incluíron no
plan de inspección.

INFANCIA (táboa 2.9)

MENORES (táboa 2.10)

Táboa 2.9

Táboa 2.10

PROVINCIA

NÚM. CENTROS

VISITADOS NO

2007

2008

2007

2008

A Coruña

176

196

98

204

Lugo

42

50

15

49

Ourense

45

53

21

Pontevedra

128

139

Total

391

438

PROVINCIA

NÚM. CENTROS

VISITADOS NO

2007

2008

2007

2008

A Coruña

26

23

18

10

Lugo

17

17

13

10

49

Ourense

18

19

14

10

120

132

Pontevedra

38

38

27

22

254

434

Total

96

97

72*

52*

Ademais durante este ano, incorporáronse os servizos
prestados polas Entidades colaboradoras en materia de
adopcións internacionais (ECAIS) á actividade inspectora
segundo o disposto na normativa específica de aplicación. (figura 2.6)

Figura 2.6. Actividade inspectora no servizo de familia e muller
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2.9.3 Áreas de persoas maiores e persoas con

Durante o ano 2008 realizáronse reunións de asesora-

discapacidade

mento coa totalidade de entidades que contan con cen-

Nesta area concéntranse a maior parte dos servizos de

tros de discapacitados. Como consecuencia destas re-

atención á dependencia. (táboa 2.11)

unións o 100% dos centros iniciaron os trámites para a
regularización da súa situación ou ben, nos casos nos que

Táboa 2.11

as instalacións fan inviable a súa regularización, presen2006

2007

2008

Controis de legalidade

243

407

483

Informes de calidade

257

322

281

Visitas a centros ou programas

124

149

450

taron un plan de intervención que permitan nun futuro a
continuidade das súas actividades.
Así mesmo no ano 2008 realizáronse 36 inspeccións para
conceder o permiso de inicio de actividades de centros de

CENTROS DE MAIORES (táboa 2.12)

discapacitados e na área de persoas maiores realizáronse
55 inspeccións para a posta en funcionamento de novos

Táboa 2.12
PROVINCIA

centros (figura 2.7)
NÚM. CENTROS

VISITADOS EN

2007

2008

2006

2007

2008

100

113

95

133

136

Lugo

48

59

49

51

65

Ourense

80

97

80

97

105

Pontevedra

74

88

80

122

104

302

357

304

403

410

A Coruña

Total

Nota: A parte destes centros existen 24 fogares e clubs de maiores.

CENTROS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(táboa 2.13)
Táboa 2.13
PROVINCIA

NÚM. CENTROS

VISITADOS EN

2007

2008

2006

2007

2008

A Coruña

14

33

22

23

32

Lugo

15

16

14

12

13
15

Ourense

13

15

11

8

Pontevedra

14

24

14

25

21

Total

56

88

61

68

81

26
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Figura 2.7. Actividade inspectora no servizo de maiores e discapacitados
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2.10 Outras actividades

Visitas centros/
programas

n

Inspección Centros
nova apertura

Denuncias/
reclamacións
tramitadas

Unificación da xestión administrativa do rexistro de en-

Durante o ano 2008 realizáronse ademais as seguintes

tidades prestadoras de servizos sociais dende o mes de

actividades:

xullo de 2008 no Servizo de inspección nas areas de
inclusión e servizos comunitarios

Área de autorización
n

Actualización dos modelos de informes de permiso de

n

Reorganización física de todo o arquivo dos centros

inicio de actividades e modificación substancial na área

de infancia e mediante o establecemento de criterios

de infancia e menores

iguais ás restantes áreas no relativo á organización do
arquivo dos expedientes en trámite, establecemento de

n

Incorporan dos modelos específicos de informes e pro-

modelos informativos sobre os procedementos admi-

tocolos para os centros de día de alzhéimer

nistrativos, criterios de determinación para catalogar
as modificacións substanciais dos centros, cambios de

n

Adaptación e actualización da base de datos do rexistro

titularidade, cambios de tipoloxía, permisos de cesa-

na area de infancia, muller e menores para obter infor-

mento e expedientes de creación de centros.

mación sobre ás tipoloxías de centros, persoas beneficiarias, servizos complementarios, unidades e prazas

n

autorizadas, e sobre a carteira de servizos dos centros

Incorporación dos procedementos de altas de servizos
de atención á dependencia (servizo de centro de noite)

de infancia e menores, así como das incidencias rexistradas nos diferentes centros autorizados.

Área de inspección
n

Elaboración do fluxograma de procesos da unidade para
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o deseño do xestor documental da unidade. Elaboración

Mellora realizada en coordinación coa Dirección Xeral

dos modelos que se incorporarán ao sistema

de Avaliación da Calidade das Políticas Públicas da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

n

Xustiza

Revisión e actualización das guías de inspección das
diferentes áreas destinadas a orientar a tarefa do persoal inspector e a fixar criterios e boas prácticas na

Área normativa:

actividade de inspección e asesoramento ás entidades.

a) Elaboración dAs seguintes disposicións

Incorporáronse criterios comúns de interpretación da

normativas:

normativa de aplicación co fin de prestar o asesora-

n

mento necesario ás entidades e realizar as inspeccións

Decreto 187/2008, do 24 de xullo, polo que se crea a
vivenda tutelada Mentor de Vigo.

cos mesmos criterios, así como establecer pautas de
actuación para procedementos complexos como clau-

n

suras, desaloxos, etc.

Decreto polo que se crean tres vivendas de transición á
vida autónoma nas localidades de Santiago de Compostela e Vigo dentro do programa de Pisos Convive.

n

Elaboración dunha guía de actuación para a inspección
das Entidades Colaboradoras en materia de Adopcións

n

Internacionais (ECAIS), previo o estudo da normativa e

Decreto polo que se crean o centro galego de atención
á discapacidade (CEGADI)

requisitos establecidos a estas entidades.
n
n

Decreto polo que se crean os centros de día de alzhéimer de Ribeira, Celeiro, Lugo, Moaña e Vigo

Renovación de todos os protocolos de calidade e legalidade de todas as áreas de actuación, así como o deseño
dos formatos para o seu uso a través das PDAS.

n

Orden polo que se autoriza a posta en funcionamento dos centros de día de alzhéimer de Ribeira, Celeiro,

n

Lugo, Moaña e Vigo

Revisión e visado de preto do 80% dos regulamentos
de réxime interior dos centros de infancia e menores.
n

Área de formación
n

do programa de alzhéimer do Porriño

Organización dun curso de formación en materia de
dependencia, discapacidade e inclusión social dirixido

n

Decreto polo que se crea a vivenda tutelada de aten-

fundamente ao persoal inspector de cara a súa profe-

ción á persoas con discapacidade psíquica (Casa da

sionalización e especialización

Quintán)

Área de calidade
n

Orden polo que se autoriza a posta en funcionamento

n

Decreto polo que se crea o Centro Social de Cangas.

n

Orde polo que se autoriza a posta en funcionamento do

Elaboración da carta de servizos da Subdirección xeral
de Autorización e Inspección de Centros

Centro Social de Cangas
n

Realización da autoavaliación de calidade de conformidade co modelo “Directrices” no marco do Programa

n

Proxecto de Orde pola que se regula os requisitos espe-
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n

n

n

cíficos que deben cumprir os centros de día de alzhéi-

vias en relación co a emisión de informes técnicos no

mer e outras demencias

procedemento de autorización)

Proxecto de orde pola que se adapta a Carta de servizos

n

Alegacións ao proxecto de Decreto de desenvolvemen-

básica de centros residenciais de atención aos maiores

to da norma básica de autoprotección da Consellería de

da rede publica da Xunta e Galicia.

Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

Proxecto de orde pola que se aproba a Carta de servi-

n

Alegacións ao proxecto de acordo do Consello Territo-

zos de centros residenciais de atención a persoas con

rial do SAAD para a fixación das condicións de acredita-

discapacidade da rede pública da Xunta de Galicia

ción de centros e servizos de atención á dependencia.

Proxecto de orde pola que se aproba a Carta de servizos de autorización e inspección de centros

n

Proxecto de orde pola que se crean dous ficheiros informáticos con datos persoais na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (vinculado á nova base de datos)

b) Intervención na redacción dos seguintes
proxectos normativos:
n

Proxecto de Decreto polo que se establecen os requisitos específicos para a autorización das escolas infantís
0-3 e se crea a Rede Galega de Escolas Infantís (Galescolas).

n

Proxecto de Decreto polo que se regulan os Puntos de
Encontro Familiar en Galicia.

n

Lei de Servizos sociais (no referido á inspección, autorización de centros e réxime sancionador)

n

Proxecto de orde de axuda no fogar

n

Proxecto de resolución da rede de centros sociocomunitarios

n

Instrución da secretaria xeral pola que se regula a comprobación das inversións (proxecto de instrucións pre-
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Relacións institucionais

3.1 Análise e desenvolvemento institucional

n

Acordo de traspaso dos medios persoais adscritos ao

3.1.1 Traspasos de competencias: Secretaría da

Hospital Básico da Defensa en Ferrol. O acordo foi asi-

representación da Comunidade Autónoma de

nado pola comisión mixta o día 23 de xuño de 2008 e

Galicia na Comisión Mixta de Transferencias

publicado no Real decreto 1081/2008, do 30 de xuño

Administración Xeral do Estado–Comunidade

(BOE nº 158, do 01.07.2008) (DOG nº 126 do 01.07.2008).

Autónoma de Galicia

Custo efectivo: 5.440.271,34€. Postos de traballo tras-

Tomando como referencia o informe de 70 competencias

pasados: 183

aprobado polo Goberno Galego na súa xunta do 3 de novembro de 2005, as actividades desta secretaría xeral cen-

n

Acordo de ampliación das funcións da Administración

tráronse, por un lado, en avanzar e pechar os procesos de

do Estado traspasadas en materia de asociacións: de-

negociación de traspasos de competencias abertos e, por

claración de utilidade pública das asociacións e bene-

outro, na apertura de negociacións doutras areas com-

ficios fiscais aplicables. O Acordo da comisión mixta

petenciais.

asinouse o 23 de xuño de 2008 e foi publicado no Real
Decreto 1080/2008, do 30 de xuño (BOE nº 158, do

3.1.1.1 Traspasos realizados

01.07.2008) e (DOG nº 126 do 01.07.2008). Sen custo

No ano 2008 a Comisión Mixta de Transferencias acordou

efectivo nin traspaso de postos de traballo.

os seguintes traspasos:
n
n

Acordo de ampliación de funcións e servizos traspasa-

Acordo de ampliación das funcións e servizos da Admi-

dos polo Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, en ma-

nistración do Estado traspasados a Galicia en materia

teria de educación: homologación e validación de títu-

de conservación da natureza (Parque Nacional Maríti-

los e estudos estranxeiros no ensino non universitario.

mo Terrestre das Illas Atlánticas). O día 23 de xuño de

O acordo da comisión mixta foi asinado o día 23 de xuño

2008 a Comisión Mixta de Transferencias asinou o acor-

de 2008 e publicado no Real decreto 1319/2008, do 24

do que foi publicado no Real decreto 1082/2008, do 30

de xullo (BOE nº 183, do 30.07.2008) (DOG nº 146 do

de xuño (BOE nº 158, do 01.07.2008) (DOG nº 126 do

30.07.2008). Custo efectivo: 10.761,09€. Sen traspaso

01.07.2008). Custo efectivo do traspaso: 3.986.599,85€

de postos de traballo.

e postos de traballo traspasados: 33.
n

Acordo de ampliación dos medios patrimoniais traspa-
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sados á Comunidade Autónoma de Galicia por varios

Ao longo do 2008 continúan as negociacións coa elabo-

reais decretos de traspaso de funcións e servizos (dé-

ración dunha serie de relatorios técnicos (ademais dos

beda de superficie). A sinatura do acordo da Comisión

realizados para ultimar os traspasos efectivamente asina-

Mixta realizouse o 23 de decembro de 2008. Superficie

dos), co fin de avanzar nas negociacións para o seu posi-

dos inmobles traspasados: 5.803m²

ble traspaso. Cómpre destacar as reunións para o traspaso da titularidade dos inmobles do Castelo de Monterrei e

n

Aprobación do acordo polo que se amplían os medios

das torres da Pena, Sandiás e A Porqueira, en Ourense.

patrimoniais en materia de cultura á Comunidade Autónoma de Galicia: museos. Sinatura do acordo na Co-

3.2 Cooperación coa Administración Xeral

misión Mixta: 23 de decembro de 2008.Custo efectivo:

do Estado: Secretaría por parte de Galicia na

52.161,03€.

Comisión Bilateral de Cooperación Administración
Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia

n

Aprobación do acordo polo que se amplían os medios

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral

patrimoniais en materia de cultura á Comunidade Autó-

do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia é un órgano

noma de Galicia: Bibliotecas públicas do Estado. A sina-

de colaboración entre ambas as dúas administracións

tura do acordo realízase na reunión da comisión mixta, o

creado ao abeiro do artigo 5.2 da Lei 30/1992, de 26 de

23 de decembro de 2008. Custo efectivo: 207.381,29€

novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada

n

Acordo en materia de arquivos de titularidade estatal

pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, BOE nº 12 do 14.01.1999)

en Galicia. A sinatura do acordo tivo lugar na reunión

e regulado polas normas de funcionamento interno de 10

da comisión mixta do 23 de decembro de 2008.

de marzo de 2003 (BOE nº 71 do 24.03.2003) (DOG nº 75
do 16.04.2003).

n

Acordo en relación co traspaso de funcións e servizos
da Administración do Estado á Comunidade Autónoma

Como tal órgano de cooperación interadministrativa, a

de Galicia en materia de bolsas e axudas ao estudo.

comisión reuniuse durante o ano 2008 co obxectivo de

Como nos casos anteriores o acordo asínase na reunión

impulsar o proceso de traspasos competenciais á nosa

da comisión mixta do 23 de decembro de 2008.

comunidade e analizar a conflitividade existente entre o
Estado e a Administración da Xunta de Galicia respecto

n

Acordo en materia de inspección de traballo. A sinatura

da normativa con rango de lei, estatal ou autonómica.Tra-

do acordo realízase na reunión da Comisión Mixta do 23

tábase de reducir as controversias e chegar a un acordo

de decembro de 2008.

para a resolución extraprocesal daquelas cuestións susceptibles dun recurso de inconstitucionalidade, no marco

3.1.1.2 Traspasos nos que se continuaron coas nego-

do previsto no artigo 33 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de

ciacións

outubro, do Tribunal Constitucional na redacción dada

O 28 de febreiro de 2007, tras a xuntanza entre o vicepre-

pola Lei Orgánica 1/2000, do 7 de xaneiro (BOE nº 7 do

sidente da Xunta de Galicia e o Ministro de Administra-

08.01.2000).

cións Públicas, faise entrega dun documento de proposta
de traspasos e demandas competenciais para Galicia.

Durante o ano 2008, os asuntos tratados entre ambas as
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dúas administracións foron os seguintes:

todos os convenios asinados pola Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar nos tres cuadrimestres do ano

n

Lei do Estado 12/2007 do 2 de xullo, de Hidrocarburos

2008.

(BOE nº 158 do 03.07.2007): iníciase o procedemento
en Comisión Bilateral en 2007, e o día 28 de marzo acá-

3.4 Análise institucional

dase un acordo interpretativo que finaliza o conflito sen

Seguindo o procedemento relativo á conflitividade cons-

recurso por parte da Xunta de Galicia. Publícase no DOG

titucional descrito nas Instrucións da Comisión de Secre-

nº 71 e no BOE nº 90, ambos os dous do 14.04.2008.

tarios do día 18 de xuño de 2007, durante o ano 2008
analizáronse distintas normas ditadas por outras Admi-

n

Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 16/2007, do

nistracións, principalmente pola Administración Xeral do

26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade

Estado, co obxecto de salvagardar o ámbito de compe-

Autónoma de Galicia para o ano 2008 (DOG nº 253, do

tencias da Comunidade autónoma tal e como recolle a

31.12.2008). Iniciouse o procedemento de solución de

Constitución española e o bloque de constitucionalidade.

conflitos de acordo co artigo 33.2 da Lei orgánica do

Entre as normas analizadas máis destacadas das que se

Tribunal Constitucional, e tras un primeiro acordo en

elaborou informe cabe mencionar as relativas ás áreas

Comisión Bilateral acadado en marzo, designouse un

de:

grupo de traballo e asinouse un acordo definitivo o 24
de xuño, publicado no BOE nº 172 e no DOG nº 138, am-

- Asistencia social

bos os dous do o 17 .07. 2008.

- Enerxía
- Acuicultura

n

Acordo sobre creación da Subcomisión de Seguimento

- Vivenda e solo

e Información dos Investimentos da Administración Xe-

- Transporte urbano

ral do Estado que afecten á Comunidade Autónoma de

- Turismo

Galicia. Tivo lugar no Pleno da Comisión Bilateral de 22

- Medio Ambiente

de decembro de 2008.
Cómpre destacar tamén que, por iniciativa da Secretaría

3.3 Rexistro de convenios da Xunta de Galicia

Xeral de Relacións Institucionais acordouse no Consello

En cumprimento do Decreto regulador do rexistro de con-

da Xunta do 3 de abril de 2008 interpoñer recurso de in-

venios da Xunta de Galicia, Decreto 126/2006 do 20 de

constitucionalidade contra a Lei 17/2007, do 4 de xullo,

xullo (DOG nº 149, do 03.08.2006), no ano 2008 rexis-

pola que se modifica a Lei 54/1997, do 27 de novembro,

tráronse 2.327 convenios asinados polos departamentos

do sector eléctrico (BOE nº 160, do 05.07.2007).

da Xunta de Galicia, organismos autónomos dela depenAsí mesmo, coa mesma iniciativa, a Xunta de Galicia for-

dentes e entidades de dereito público.

mulou requirimento de incompetencia ao Estado respecto
De acordo coa Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparen-

da Orde TAS 421/2008, do 19 de febreiro (BOE nº 45, do

cia e de boas prácticas na Administración Pública Galega

21.02.2008), pola que se establecen as bases reguladoras

(DOG nº 136 do 14.07.2006), a Secretaría Xeral de Rela-

da concesión de subvencións sometidas ao réxime xeral

cións Institucionais publicou no Diario Oficial de Galicia

de subvencións da Secretaría de Estado de Servizos So-
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ciais, Familias e Minusvalidez. O Consello da Xunta acor-

n

dou interpoñer conflito positivo de competencias, que foi

Comisión Interdepartamental de Cooperación para o
Desenvolvemento

admitido a trámite polo pleno do Tribunal Constitucional
o 24 de xuño de 2008.

n

Comisión de selección de proxectos de I+D no Programa
de Ciencias Sociais.

3.5 Coordinación da documentación doutras
unidades administrativas

n

Consello Agrario Galego

n

Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de

De acordo co Decreto 106/2008, que regula o procedemento de legalización de documentos da Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG nº 101 do 27.05.2008), na Se-

Galicia

cretaría Xeral de Relacións Institucionais dilixéncianse os
documentos –agás os académicos– emitidos por titulares

n

Consello Galego da Inmigración

n

Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemen-

dos órganos da Administración autonómica, e que teñan
que surtir efectos no estranxeiro, para a súa posterior
legalización no Ministerio de Asuntos Exteriores ou no

to Sostible.

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se corresponden
a países asinantes do Convenio da Haia. A meirande par-

n

Comisión Galega de Cooperación Local

n

Comisión Executiva Interdepartamental para a Norma-

te dos documentos están relacionados con procesos de
adopción de menores, e tamén coa exportación de produtos alimentarios.
No ano 2008 legalizáronse 862 documentos da adminis-

lización Lingüística
n

Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo

n

Comisión Interconsellerías para Asuntos Internacionais

n

Comisión de traballo do Consello Galego da Inmigra-

tración autonómica.

3.6 Participación en comisións interconsellerías
en representación da Vicepresidencia
A Secretaría Xeral de Relacións Institucionais participa,

ción.

en representación da Vicepresidencia, nas reunións dos
seguintes órganos:
n

Comité Interdepartamental de Desenvolvemento Sostible

n

Comisión de traballo para a redacción do Plan Galego
de Acción fronte ao Cambio Climático

n

Comisión de traballo para a Estratexia Galega de Desenvolvemento Sostible
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4.1 Empoderamento e Participación Social
As diferentes actuacións postas en marcha neste ámbito
responden ao obxectivo xeral de poñer en valor os temas que afectan as necesidades básicas ou prácticas e
os intereses estratéxicos das mulleres galegas, incluíndo
a perspectiva de xénero no deseño e desenvolvemento
dos recursos e programas e fomentando a representación
equilibrada e o empoderamento da poboación feminina.
4.1.1 Campaña de conmemoración do 8 de marzo

Debido á coincidencia do Día Internacional da Muller coas
eleccións xerais 2008, non se realizou campaña institucional, celebrándose esta data baixo o lema Enfiando
realidades. Identidade, innovación, igualdade coa presentación da edición en galego da obra O segundo sexo I. Os
feitos e os mitos de Simone de Beauvoir, en conmemoración do centenario do nacemento da autora.
4.1.2 Recursos e programas

4.1.2.1 Programa Tempos de Mulleres
Este programa, que se puxo en marcha no ano 2007, está
dirixido ás asociacións de mulleres de Galicia e a 16 dinamizadoras/es da igualdade, co obxecto de potenciar o
proceso de empoderamento das mulleres, promovendo

Obxectivos estratéxicos:

un tempo e un espazo de encontro e relación entre elas e
a formación de 16 bolseiras/os.

a) F
 omentar as asociacións e federacións de mulleres
galegas e fortalecer organizativamente o seu funcio-

n

A
 sociacións de Mulleres

namento para potenciar así a participación e a presen-
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za das mulleres na vida política, económica, cultural e

vas en prol da conservación do patrimonio natural e cul-

social galega.

tural.

b) Fortalecer o asociacionismo como unha ferramenta

Este programa inclúe ademais a formación práctica de 16

fundamental do empoderamento feminino e do acre-

bolseiras/os dinamizadoras/es da igualdade en contacto

centamento das súas capacidades e recursos.

directo con estas asociacións de mulleres.

O programa estrutúrase en varios módulos:

O programa ofertouse a máis de 500 asociacións de mulleres que figuran inscritas como tales e foi solicitado por

n

Módulos básicos, que pretenden dar a coñecer, dun

285 coa seguinte distribución: (figura 4.1)

xeito ameno e divertido, como aprendemos a ser mulleres e homes na nosa sociedade, así como facilitar a

Figura 4.1. Asociacións solicitantes por provincia

adquisición das aptitudes e destrezas necesarias para
un mellor desenvolvemento.
n

Módulos optativos, sobre saúde e muller, manexo do

A Coruña
67,24%

Pontevedra
67,24%

ordenador e internet, iniciación do corpo na práctica
deportiva ou sobre a contribucións das mulleres galegas á sociedade ao longo da historia.
n

Lugo
45,16%

Ourense
106,36%

Módulos informativos, coa organización de tres conferencias de dúas horas de duración: unha baixo o título
“Rehabilita-rehabita”, en colaboración coa Consellería
de Vivenda, para informar sobre os recursos existentes

O desenvolvemento das accións formativa tivo máis inci-

para a rehabilitación de vivendas, outra en colabora-

dencia nas zonas rurais que nas cidades, tal e como pode-

ción coa Consellería do Medio Rural sobre as “Activi-

mos observar no gráfico que segue (figura 4.2)

dades produtivas no medio rural”, e a terceira sobre os
recursos do Sistema galego de benestar.

Figura 4.2.

Deste xeito tratouse de dotar as mulleres de habilidades
e estratexias para que poidan protagonizar activamente

64%
182

Rural

o seu desenvolvemento persoal e social dentro da comu24%

nidade, ao tempo que se fomenta o espírito e a cultura
emprendedora entre as mulleres do medio rural, favore-

Vila

cendo a capacitación das mulleres traballadoras no rural
para desenvolver actividades economicamente produti-

68
12%

Cidade

35
0

50
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Na seguinte táboa podemos observar o número de mulle-

territorio galego segundo a demanda destas.

res participantes por módulos formativos: (táboa 4.1)
As bolseiras e bolseiros contaron co asesoramento, orienTáboa 4.1
MÓDULOS

tación e dirección dunha coordinadora-titora, designada
NÚM. PARTICIPANTES

Somos Mulleres I

2.159

Somos Mulleres II

2.261

pola Secretaría Xeral da Igualdade, que foi a responsable
de definir as tarefas que debían realizar e as reunións de
seguimento ás que debían asistir.

Coñecémonos: As nosas letras

194

Estamos ao día: Superamos a fenda dixital

225

A duración das bolsas comprendía dende a súa adxudica-

Potenciando o noso corpo

338

ción ata o 31 de decembro de 2008 e a súa convocatoria

Saúde e Muller

1.845

realizouse a través da Orde do 29 de febreiro de 2008

Vivamos mellor: Sistema galego de benestar

1.647

(DOG nº 52, do 13.3.2008)

Rehabilita-Rehabita

1.532

Actividades produtivas no medio rural

1.384

Para a súa concesión destinouse un crédito de 180.000

11.848

euros, ascendendo a dotación económica de cada bolsa a

Total participantes

1.150 euros brutos mensuais.
n

B
 olsas para a formación de dinamizadoras/es da
igualdade

4.1.2.2 Unidade de Muller e Ciencia

Obxectivo:
n

n

A Unidade de Muller e Ciencia é unha iniciativa conxun-

proporcionarlle ás persoas seleccionadas a capacita-

ta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e das

ción necesaria para propiciar o achegamento das mu-

consellerías de Educación e Ordenación Universitaria e

lleres, especialmente as que viven en ámbitos rurais e

de Innovación e Industria, creada polo Decreto 33/2007,

que teñen máis dificultades de acceso á información

do 1 de marzo. No ano 2008 as principais actuacións da

e aos recursos, a accións formativas que impulsen e

unidade foron:

consoliden a súa autonomía, desenvolvemento e crecemento persoal e colectivo, integrando a perspectiva
de xénero.

n

Deseño do Programa Galego de Muller e Ciencia, plan
de traballo da unidade previsto no propio decreto de
creación e concibido para un horizonte temporal de

O programa de formación desenvolveuse en dúas fases:
n

catro anos (2008-2012). Estruturado en torno a tres

Fase de formación teórica, consistente na realización

eixes temáticos, as súas liñas de actuación buscan fun-

dun curso de 75 horas de duración. Inclúe formación

damentalmente evidenciar a desigualdade de xénero

nas seguintes áreas: igualdade de oportunidades; a

no sistema sociedade-ciencia-tecnoloxía-empresa e

violencia de xénero, máxima expresión da desigualda-

concienciar sobre a influencia dos estereotipos sexistas

de; xénero e autoestima; recursos.

cara á súa eliminación na elección da carreira académico-profesional, acadar a igualdade efectiva entre mu-

n

Fase de formación práctica: desenvolvemento de ac-

lleres e homes no acceso, permanencia e promoción na

tuacións dinamizadoras e de formación nas devanditas

carreira científica, investigadora e/ou docente e garan-

áreas, dirixidas ás asociacións de mulleres de todo o

tir o tratamento transversal da dimensión de xénero no
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sistema académico, científico e tecnolóxico de Galicia.

total de 1675 nenas e nenos. Os contacontos presentaron mulleres de distintas épocas que marcaron fitos no

n

III Xornada Muller e Ciencia, celebrada o día 10 de de-

progreso científico e tecnolóxico e as súas descubertas.

cembro de 2008, na Escola Galega de Administración

A través da obra de teatro “Eu quero ser científic@”

Pública, na que tivo lugar a presentación pública do Pro-

tentouse achegar de xeito lúdico as aplicacións cotiás

grama Galego de Muller e Ciencia e se desenvolveron

da ciencia. A finalidade destas dúas actuacións foi que

tres obradoiros temáticos sobre xénero, ciencia e me-

rapazas e rapaces aprenderan divertíndose e alentar

dios de comunicación, definición de indicadores de xé-

vocacións científicas.

nero no ámbito científico e “coaching-mentoring” para
científicas e tecnólogas respectivamente. Contouse coa
asistencia de 54 persoas, 52 mulleres e 2 homes
n

Publicación do estudo “As mulleres na I+D empresarial en Galicia: Situación Actual”, que constitúe a
segunda entrega da colección Cadernos da Unidade de
Muller e Ciencia.

n

II Edición do Premio María Josefa Wonenburger Planells, co que anualmente se recoñece a traxectoria
profesional dunha científica galega e que no 2008 foi
outorgado a dona María Teresa Miras Portugal nunha
cerimonia celebrada en Santiago de Compostela o día
20 de decembro.

n

Deseño, edición, publicación e distribución dos números
1 e 2 da revista Xenia, publicación periódica concibida
para promover unha elección académica e profesional
libre de estereotipos de xénero e acercar a ciencia e a
tecnoloxía á mocidade galega. Enviáronse exemplares
dela aos centros educativos que imparten bacharelato
e os últimos cursos da ESO, así como a bibliotecas públicas, CIM, Oficinas de I+B, e asociacións pedagóxicas,
entre outros.

n

Sesións de contacontos e representacións teatrais
dirixidas á poboación infantil: Leváronse a cabo un total de 18 sesións repartidas entre as cidades de Vigo,
Santiago de Compostela e A Coruña ás que asistiron un

40
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n

Obradoiro “Eu tamén quero ser...”, deseñado para

n

achegar ao alumnado de entre 14 e 16 anos como inflúe

Mellorar a percepción social sobre a igualdade entre
mulleres e homes

a discriminación por razón de xénero nas súas expectativas profesionais mediante unha metodoloxía partici-

n

pativa que parte da concepción “investigación-acción”.

Mellorar as condicións sociais e culturais de partida
para as mulleres e fomentar a súa participación

Realizáronse un total de 12 sesións, repartidas entre
Vigo e Santiago de Compostela, nas que participaron

n

508 persoas, 266 mozas e 242 mozos.
n

Fomentar a formación en igualdade e a corresponsabilidade da poboación infantil e xuvenil

Exposición “Queremos coñecernos....científicas gale-

Neste ano o programa contou cunha dotación de 150.000

gas”, presentada o 19 de xuño no Museo do Pobo Gale-

euros, sendo subvencionados 99 concellos a través da Orde

go, dende onde se trasladou ao Museo do Mar de Vigo

do 17 de marzo de 2008 (DOG nº 64 do 03.04.2008).

para pasar logo a ser exposta en distintos espazos dos
concellos da Coruña, Lugo, Ourense, Cangas e Nigrán.

4.1.2.4 Programa de dinamización do asociacionismo

Composta por 14 paneis, a súa finalidade é a visualiza-

feminino

ción dalgunhas mulleres galegas destacadas no ámbito

Accións dirixidas ao fortalecemento e consolidación do

científico e a dotación de referentes femininos.

movemento asociativo das mulleres en Galicia, como elemento indispensable na promoción da igualdade entre

n

Actividades experimentais en circuíto científico en

mulleres e homes. Os seus obxectivos son os seguintes:

campamentos de verán da Xunta de Galicia: desenvoltas nos campamentos xuvenís de Espiñeira (Boiro), Be-

n

Potenciar os valores e finalidades destas entidades

n

Promover a participación e a presenza das mulleres na

nigno Quiroga (Portomarín), Penedos de Xacinto (Entrimo) e Pontemaril (Forcarei), as actividades versaron
sobre distintas disciplinas temáticas facéndose fincapé

vida política, económica, cultural e social

no esquecido papel das mulleres no desenvolvemento e
a investigación científica.

Neste sentido, as accións dirixíronse a asociacións de mulleres e federacións constituídas por estas que cumpriran

4.1.2.3 Programa de dinamización do compromiso coa

os seguintes requisitos:

igualdade en entidades locais
Programa dirixido ás entidades locais de Galicia (conce-

n Ter o seu domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia

llos, asociacións de concellos, e mancomunidades), como
instancia máis próxima ás necesidades, intereses e inque-

n

Non ter ánimo de lucro

n

Estar legalmente constituídas

n

Estar inscritas no Rexistro de Entidades Prestadoras de

danzas da cidadanía, para apoiar as actuacións desenvoltas en materia de promoción da igualdade entre homes
e mulleres.
Os seus obxectivos fundamentais no ano 2008 foron os

Servizos Sociais da Vicepresidencia da Igualdade e do

seguintes:

Benestar, na área de actuación de muller
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No ano 2008 o programa contou cunha dotación de

María Soliña, que consistiu na realización de diferentes

240.000 euros, sendo subvencionadas 156 asociacións a

entrevistas e reportaxes, na presentación do programa

través da Orde do 17 de marzo de 2008 (DOG nº 64, do

nos peiraos da Guarda, Cangas, Portonovo, Cambados,

03.04.2008).

Malpica, Porto do Son, Laxe, Cedeira, Burela e Lorbé e
na realización do documental Redeiras Galegas: un oficio

4.1.2.5 Programa Arlinga

de nación.

O programa Arlinga está dirixido ás redeiras galegas,
para promover a igualdade a través dun proceso de capa-

4.1.2.6 Axudas para o estímulo á formación de mulle-

citación do colectivo, fomentando o seu asociacionismo

res

e visualizando e poñendo en valor o seu oficio. Os seus

A convocatoria destas axudas realizouse a través da Re-

obxectivos foron os seguintes:

solución do 24 de abril (DOG nº 89, do 09.05.2008) e da
Resolución do 18 de xuño (DOG nº 118, do 24.06.2008),

n

n

Promover a participación e a autonomía persoal das

dirixidas a entidades locais e entidades de iniciativa social

redeiras

respectivamente.

Garantir o acceso e o control por parte das redeiras a

A súa finalidade é facilitar o acceso das mulleres ao em-

recursos económicos, materiais e de coñecemento

prego en igualdade de condicións, dado que é un obxectivo prioritario nas políticas públicas da programación

n

Favorecer a regularización de actividades económicas

comunitaria.

do emprego mergullado
Trátase de levar a cabo unha formación dirixida a facilitar
Para o desenvolvemento do programa asinouse un con-

o acceso das mulleres ao mercado laboral asalariado e

venio de colaboración coa federación galega de redeiras

a cualificar traballos tradicionalmente realizados de for-

artesás “O Peirao”. Ao abeiro deste desenvolvéronse 12

ma gratuíta por mulleres, ao tempo que se contribúe ao

obradoiros de formación en igualdade de 60 horas de du-

fomento da cultura emprendedora dando formación a

ración, e púxose en marcha unha cooperativa de servizos

aquelas que teñen pensado desenvolver unha iniciativa

co obxectivo de centralizar a procura de traballo, estable-

empresarial propia; en consecuencia, debe conter accións

cendo mecanismos para o seu reparto, e levar a cabo a

encamiñadas á integración plena na actividade laboral,

recollida de demandas e a organización das asociacións

na diversificación profesional, na cualificación comple-

de redeiras.

mentaria e nos novos ámbitos do mercado de traballo.

A asistencia aos módulos formativos, nos que participa-

Contémplase tamén a necesidade de proporcionar forma-

ron 400 mulleres profesionais do sector, foi subvenciona-

ción en dous ámbitos novos e moi importantes de actua-

da a través da Orde do 5 de maio de 2008 (DOG nº 97, do

ción do Goberno galego como son o acompañamento a

21.05.2008).

vítimas de violencia de xénero e as ferramentas de reequilibrio no uso do tempo entre mulleres e homes.

Paralelamente levouse a cabo unha campaña de sensibilización e visualización das redeiras galegas baixo o lema

Modalidades dos cursos:
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n

Accións formativas incluídas no directorio do Servizo

4.1.2.7 Axudas para o desenvolvemento de programas

Galego de Igualdade de formación sociolaboral para

destinados á promoción das mulleres

mulleres (creación e xestión de microempresas, habi-

Estas subvencións convocáronse a través da Resolución

lidades directivas e técnicas de comunicación, infor-

do 18 de xuño de 2008 (DOG nº 121, do 24.06.2008) e

mática básica, internet básica, dirección e xestión de

destináronse a entidades de iniciativa social sen ánimo

entidades non lucrativas, atención á infancia, atención

de lucro.

a persoas dependentes, acompañamento a vítimas de

n

violencia de xénero, axentes do tempo, alfabetización

Teñen como finalidade apoiar o desenvolvemento dos se-

de adultas).

guintes programas

Accións formativas caracterizadas como proxectos ex-

n

Programa de promoción de actividades para sufragar

perimentais ou innovadores e accións formativas cuali-

parcialmente a realización de actividades destinadas a

ficadas de especial interese.

facer posible a incorporación das mulleres á vida política, económica, cultural, social e laboral e ao coñe-

O orzamento destinado no 2008 a estas axudas foi de

cemento do seu contorno, e a fomentar a relación e a

1.025.000,00€ (500.000,00€ concellos, 525.000,00€ en-

colaboración entre as asociacións de mulleres.

tidades); resultaron beneficiarias un total de 86 accións
(39 concellos e 47 entidades de iniciativa social)

n

Programa de centros de atención especializada para
sufragar gastos correntes e de persoal de centros es-

Concellos (táboa 4.2)

pecializados na atención a mulleres en situación de exclusión especial, con excepción das casas de acollida e

Táboa 4.2
PROVINCIA

vivendas tuteladas que se encadran noutro sistema de
CURSOS

financiamento.

A Coruña

11

Lugo

8

Ourense

8

financiamento da prestación de recursos destinados ás

Pontevedra

12

mulleres co fin de superar situacións de marxinación ou

Total

39

de desigualdade.

das foi de 1.075.000€ (575.000€ para centros e recursos

Táboa 4.3

e 500.000€ para actividades)
CURSOS

A Coruña

13

Lugo

13

Ourense

10

Pontevedra
Total

Programa de recursos especializados para colaborar no

No ano 2008 o orzamento destinado a esta liña de axu-

Entidades de iniciativa social (táboa 4.3)

PROVINCIA

n

11
47
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Concesións actividades: 262 (táboa 4.4)

O obxectivo da Resolución do 30 de abril de 2008 (DOG

Táboa 4.4

nº 88, do 08.05.2008) é facilitar ás mulleres con fillos/

PROVINCIA

Nº ACTIVIDADES

A Coruña

40

Lugo

80

Ourense

86

Pontevedra
Total

56
262

as menores exclusivamente ao seu cargo, un espazo e
un tempo desligado da súa situación habitual e no que
poden intercambiar experiencias a través da convivencia
nun contorno de ocio.
Convocáronse ata un máximo de 95 prazas e o Servizo
Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller
asumiu os gastos de aloxamento, manutención, monito-

Concesións centros: 6

ras e transporte dende o seu concello de orixe (Orzamen-

Concesións recursos: 32

to: 52.000€)

4.1.2.8 Axudas para o retorno á formación das mulle-

A duración da estadía, gratuíta para as beneficiarias, foi

res tras seren nais

de oito días e sete noites e o seu desenvolvemento tivo

A convocatoria destas axudas realizouse a través da Reso-

lugar nun pobo da costa mallorquina.

lución do 10 de abril de 2008 (DOG nº 78, do 23.04.2008),
dispúxose dun orzamento de 62.500€.

O grupo destinatario estaba formado por 36 mulleres e
54 menores.

O seu obxecto é o apoio ás iniciativas para mellorar a capacitación das mulleres galegas, estimulándoas mediante

4.1.3 Introdución ao principio de igualdade na

a concesión dunha axuda económica para que volvan ao

normativa galega

sistema educativo que abandonaron por causa da mater-

Con carácter previo á elaboración e posta en marcha de

nidade.

accións de goberno e de políticas públicas en xeral, analízase, desde a perspectiva de xénero, se o seu conxunto

Materialízanse nunha única axuda por beneficiaria por un

normativo incorpora o principio de igualdade de oportu-

importe máximo de 600€, que se determina pola suma da

nidades dun xeito correcto, tendo en conta o seu posible

contía resultante de ate o 80% do importe da matrícula

impacto neste ámbito.

do curso 2007-2008 e da contía resultante de ate o 50%
do custo do material obrigatorio para o mesmo curso.

A obriga da elaboración de informes de impacto de xénero vén recollida nos artigos 7º e 8º da Lei galega 7/2004,

No ano 2008 concedéronse 2 axudas.

do 16 de Xullo (DOG nº 149, do 03.08.2004), para a igualdade de mulleres e homes.

4.1.2.9 Estadías de tempo libre para mulleres soas con
responsabilidades familiares non compartidas
Esta actividade foi financiada polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, polo Instituto
da Muller e polo Fondo Social Europeo.
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Obxectivos: determinar se a posterior aplicación dos

Participaron 160 mulleres.

proxectos normativos que desenvolven as distintas administracións públicas, producen un efecto equivalente para

n

Obradoiro de resolución de conflitos.

mulleres e homes, ou si, pola contra, poden producir situacións de desigualdade ou discriminación. O fin último

Organízase este obradoiro co obxectivo de desenvolver

é garantir unha maior eficacia das políticas públicas e das

e analizar as situacións conflitivas, aprender a analizar

accións de goberno.

un conflito dende distintas perspectivas e rexeitar a violencia en calquera das súas manifestacións. A través del

Informes emitidos durante o 2008: (táboa 4.5)

preténdense educar as vivencias sentimentais propias
dunha relación amorosa baseada no coñecemento e no

Táboa 4.5
TIPO DE DOCUMENTO

respecto.
Nº DE INFORMES

Anteproxectos de Lei

17

Levouse a cabo en distintos concellos da Comunidade

Proposicións de Lei

8

autónoma e asistiron un total de 469 adolescentes (228

Decretos Lexislativos

1

Proxectos de Decreto

109

Ordes
Resolucións
Convenios
Total

32

mulleres e 241 homes)
n

Coidado de dependentes.

2
2

Estes obradoiros impártense co obxectivo de dar a coñe-

171

cer e aplicar as habilidades de comunicación na relación
coa persoa dependente para afrontar situacións diver-

4.1.4 Cursos, xornadas e actividades de

sas, os hábitos de autocoidado para manter o equilibrio

divulgación

persoal, e levar unha vida saudable como persoa e como

n

coidadora.

Autodefensa para mulleres.

Concellos: Ferrol, Sanxenxo, Baiona, O Carballiño, Burela,

Impartíronse por diversos concellos de Galicia e asistiron

Xove, A Bola, Culleredo.

un total de 720 persoas (705 mulleres e 15 homes).

Relación de participantes: aproximadamente entre 90 e

n

A muller e o coidado do ámbito.

100 mulleres.
Leváronse a cabo un total de 10 obradoiros co obxectivo
n

de recoñecer e apoiar o papel das mulleres no coidado

Obradoiro de literatura.

do seu contorno. Atenden os seus requirimentos de inA Asociación de Escritoras en Lingua Galega organizou

formación e participación e pretenden dinamizar o rural

este obradoiro cuxa duración oscilou entre unha e dúas

fomentando a iniciativa, implicación e autoorganización

horas. Vai dirixido a mulleres de distintos concellos de

da poboación.

Galicia.
Organizáronse en distintos concellos e asistiron un total
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de 144 mulleres.
n

Obradoiros Quérome.

Organízanse co obxectivo de crear un espazo de conversa e reflexión sobre a sexualidade e a erótica feminina e
contribuír ao coñecemento e vivencia da sexualidade do
xeito máis pracenteiro e satisfactorio. O SGI organiza esta
actividade en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude en numerosos concellos de Galicia aos que asistiron
270 mulleres.
Correo electrónico: telefono.muller @ xunta.es
n

Mulleres...e dereitos sexuais e reprodutivos
Tipo de Información solicitada. (táboa 4.6)

En marzo ten lugar, en Santiago de Compostela, un acto
dirixido a profesionais dos centros de información e plani-

Táboa 4.6

ficación familiar centrado na visión desta temática dende

ÁREA

a óptica do dereito e dende a óptica sanitaria; Así mesmo

Xurídica

dá a coñecer aos profesionais destinatarios a situación

Orientación Profesional

actual dos recursos (pílula postcoital, IVE e reprodución

Emprego

187

asistida).

Recursos

996

Asistiron ao acto un total de 40 mulleres e 10 homes.

Nº DE CONSULTAS

869

Información do SGI

583

Atención Psicolóxica

695

Outras

4.2 Garantía do acceso á información e aos

6

613

Total

3.949

recursos
4.2.1 Recursos e Programas

4.2.1.1 Atención 24 horas. Teléfono das Mulleres

Persoas Usuarias (táboa 4.7)
Táboa 4.7

O Teléfono das Mulleres (900.400.273) é un servizo gra-

Mulleres

tuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día.

Homes

3.500
301

Total

3.801

Está formado por un equipo multidisciplinar e coordinado
cos diferentes profesionais de toda Galicia de forma que

4.2.1.2 Centros de Información ás Mulleres (CIM) e

calquera muller poida facer unha consulta.

Puntos de Información ás Mulleres (PIM)
Dende o ano 2006 o SGI vén asinando convenios de colaboración con distintas entidades locais galegas para a
prestación integral do servizo de información ás mulleres,
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así como para a promoción da igualdade das mulleres e

n

dos homes, a través dos Centros de Información ás Mulle-

Que presenten un plan de empresa precualificado e validado pola Secretaría Xeral da Igualdade

res (CIM) e dos Puntos de Información ás Mulleres (PIM).

Condicións
No 2008 o orzamento destinado a estes recursos foi de

n

Importe máximo: 18.000 euros

n

Prazo de amortización: ata 5 anos, máis 6 meses de

2.306.138,54 €.
Total convenios asinados: 107.

carencia de amortización, optativos

Total concellos participantes: 149

n

Tipo de xuro: 5,77% fixo para os microcréditos formalizados ata o 30 de xuño de 2008 e, a partir do 1 de

Co obxecto de dar a coñecer as novidades dos programas

xullo de 2008, o tipo de xuro será o correspondente

e axudas dirixidos ás mulleres galegas con especial inci-

ao Euríbor do mes de maio máis un diferencial de 1,40

dencia nas funcións e obxectivos das Oficinas de Igual-

puntos. Ambos manteranse fixos durante toda a vixen-

dade e Benestar organizouse unha Xornada informativa,

cia da operación.

de carácter anual, dirixida ás/aos profesionais dos CIM e
dos PIM, á que asistiron 89 profesionais (87 mulleres e 2

n

Comisión de apertura: 0,50%

n

Comisión de estudo: 0%

n

Comisión de amortización anticipada: 0%

homes).
4.2.1.3 Programa de microcréditos para mulleres emprendedoras e empresarias
Programa posto en marcha en decembro de 2006 e desenvolto en colaboración con Caixa Galicia e Caixanova

No ano 2008 recibíronse e tramitáronse un total de 41 so-

para financiar, en condicións vantaxosas e sen necesida-

licitudes formuladas por emprendedoras galegas, sendo

de de avais, proxectos empresariais de mulleres que se

formalizadas 10 operacións de microcréditos.

desenvolvan no territorio galego, proporcionándolles de
xeito gratuíto o asesoramento necesario para o desenvol-

4.2.1.4 Programa Emega

vemento do seu proxecto e para superar os obstáculos

Este programa pretende apoiar o emprendemento fe-

iniciais.

minino a través de axudas económicas para que as mulleres poñan en marcha iniciativas empresariais que lles

Destinatarias:

permitan acadar a súa propia promoción e contribuír á

Mulleres emprendedoras e empresarias:

creación de postos de traballo e que así mesmo poidan
consolidar, de ser o caso, iniciativas empresariais innovadoras a través da súa capacitación e formación en novas

n

Que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia

n

Que desenvolvan o proxecto empresarial no territorio

tecnoloxías.
galego

As liñas de axuda son as seguintes:
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n

n

Liña 1, de apoio ao emprendemento feminino a través

Na mostra interviñeron un total de 22 empresas e insti-

da posta en marcha de iniciativas empresariais.

tucións.

Liña 2, de apoio ao emprendemento feminino a través

n

da posta en marcha ou da consolidación de iniciativas

II Encontro-Mostra de empresarias e emprendedoras de
Galicia.

empresariais innovadoras lideradas por mulleres.
O Servizo Galego de Igualdade e a Fundación Galicia EuConsiste nunha única axuda cunha contía máxima de

ropa organizaron este seminario en Bruxelas no que se

18.000€ para a Liña 1 e de 12.000€ para a Liña 2. A súa

analizou a problemática das mulleres europeas na crea-

convocatoria realizouse a través da Resolución do 13 de

ción das súas propias empresas, a partir das iniciativas

xuño de 2008 (DOG nº 121, do 24.06.2008) e o orzamento

desenvolvidas por emprendedoras galegas. Contou coa

destinado a elas foi de 1.527.329€

presenza da presidenta da Federación de Mulleres Empresarias de Galicia.

No ano 2008 concedéronse dentro deste programa un
total de 63 axudas .

Nesta liña, o seminario presentouse como un foro de debate e reflexión en torno á situación presente e futura da

Ademais ao longo do 2008, dentro do Programa Emega,

muller emprendedora en Europa.

organizáronse as seguintes actividades:
n
n

Cursos de liderado feminino.

I Encontro-Mostra Emega de empresarias e emprendedoras de Galicia. Presentación da exposición “Pionei-

Neste adestramento dirixido ás mulleres directivas aché-

ras”.

gase formación relativa a aspectos xerais do desempeño
do liderado e das súas “debilidades e puntos fortes” para

Segundo as previsións programadas, o Servizo Galego de

desenvolver a súa influencia, visibilidade e impacto per-

Igualdade organizou, xunto co Concello da Coruña e coa

soal nas empresas.

colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística,
do hotel Hesperia Coruña e de Caixa Galicia, o primeiro

Os cursos tiveron lugar nas cidades da Coruña e Vigo e

encontro EMEGA de empresarias e emprendedoras de

contaron cun total de 11 empresarias.

Galicia que tivo lugar os días 2, 3 e 4 de maio, no Palexco
da Coruña. Contou coa participación dunha diversidade
de institucións e entidades, tales como federacións de

n

Exposicións “Pioneiras: mulleres empresarias de Galicia”.

empresarias, universidades, Consellería de Innovación
e Industria, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

A exposición viaxou a diversos concellos de Galicia e foi

e empresas de Portugal, das Illas Balears e de Galicia.

difundida coa impresión de 1.700 cartaces e o envío de,

Nestes foros, as relatoras empresarias puxeron en coñe-

aproximadamente, 1.500 invitacións para o acto inaugu-

cemento do público asistente, a súa experiencia persoal

ral de cada concello, no que participaban, acompañando á

no que respecta ás dificultades e facilidades á hora de

Directora Xeral do Servizo Galego de Igualdade, diversas

emprender.

personalidades políticas dos concellos anfitrións.
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Asistiron aos actos de inauguración un total de 549 persoas (355 mulleres e 194 homes) e visitaron a exposición
5.380 persoas (3.112 mulleres e 2.268 homes).
n

Convocatoria titorización 10 empresas.

As actuacións que se enmarcan dentro desta resolución

Táboa 4.8
PROVINCIA

NÚMERO

A Coruña

18

Lugo

58

Ourense

6

Pontevedra

13

Total

95

van dirixidas, entre outras, a mulleres empresarias que
necesiten optimizar os resultados do seu negocio, coope-

Esta liña de axudas convocouse a través da Resolución do

rativas e sociedades que precisen unha mellora da capa-

17 de xullo de 2008 (DOG nº 148, do 1 de agosto), desti-

cidade organizativa a través de redes empresariais dende

nándose un orzamento de 516.529,00€.

unha perspectiva de igualdade de oportunidades.
4.2.1.6 Programa Avanza
Deste xeito, ao longo do 2008 desenvolveuse un pro-

O Conselleiro de Innovación e Industria, en represen-

grama de asesoramento a empresarias que se concreta

tación da Xunta de Galicia e o Secretario de Estado de

nunha titorización directa a empresas con participación

Telecomunicacións e para a Sociedade da Información,

maioritaria feminina seleccionadas previamente a tra-

en representación do Ministerio de Industria, Turismo e

vés de convocatoria publica. O programa céntrase, sobre

Comercio, asinan un convenio de colaboración para des-

todo, no asesoramento en aspectos diversos como xes-

envolver o Programa Avanza. Este convenio busca conse-

tión empresarial e comercial, xestión contable e fiscal,

guir a adecuada utilización das TIC e contribuír ao éxito

xestión de recursos humanos, busca de financiamento,

dun modelo de crecemento económico baseado no in-

servizo de secretariado, técnicas de márketing e rela-

cremento da produtividade e da competitividade, na pro-

cións exteriores.

moción da igualdade social e rexional, na accesibilidade
universal e na mellora do benestar e da calidade de vida

4.2.1.5 Liña de subvencións para o acceso das mulle-

da cidadanía.

res á cotitularidade de explotacións agrarias
A finalidade desta liña de subvencións é apoiar as mu-

A resolución de 19 de xuño de 2008 (DOG nº 124, do

lleres labregas emprendedoras, mediante a concesión de

27.06.2008) do Servizo Galego de Promoción da Igualda-

axudas económicas consistentes nunha prima, por unha

de do Home e da Muller, establece as bases reguladoras

soa vez por explotación e beneficiaria, de 2.000€ pola

que rexen a selección de 20 explotacións agrarias de ti-

súa inscrición como cotitulares no rexistro de explota-

tularidade ou cotitularidade feminina e de 20 empresas

cións agrarias da Consellería do Medio Rural. (táboa 4.8)

(micropemes) lideradas por mulleres, beneficiarias das
axudas para a mellora da súa xestión polo uso das TIC, no
marco dos dous subprogramas do Programa Avanza:
n

Programa Avanza 1: Mellora da xestión das explota-

cións agrarias polo uso das TIC.
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Son beneficiarias da subvención un total de 14 explota-

4.3 Fomento da corresponsabilidade

cións (Coruña 4, Lugo 2, Ourense 5 e Pontevedra 3). As

As actuacións que se expoñen neste apartado forman

supervisións para as adquisicións de software e a forma-

parte do Plan de Fomento da Corresponsabilidade, pre-

ción corre a cargo de Adterra e o programa sométese á

sentado no ano 2006, no que se recollen as actuacións

avaliación da Federación Provincial de Mulleres Rurais de

do departamento nun horizonte temporal de tres anos

Ourense.

(2006-2009) para impulsar a asunción das responsabilidades familiares e domésticas de xeito compartido.

Total orzamento Programa Avanza 1: 115.409,74€
Este plan ten como obxectivo iniciar un camiño que impliPrograma Avanza 2: Incorporación das NTIC a micro-

que a homes e mulleres, administracións públicas e sindi-

pemes lideradas por mulleres (10 para a incorporación de

catos na constitución dun novo contrato social que asuma

NTIC aos procesos de xestión interna da empresa: conta-

a importancia do privado no deseño das políticas públicas.

n

bilidade, recursos humanos..., e 10 para a incorporación da
empresa ao comercio electrónico a través dunha web).

4.3.1 Programa de fomento da
corresponsabilidade no ámbito empresarial

Nº empresas beneficiarias: 5

No ámbito empresarial adoptar políticas corresponsables
significa, entre outros aspectos, avanzar cara a novas

Total orzamento avanza 2: 51.334,88€

fórmulas que permitan adaptar os tempos do traballo ás
necesidades familiares e persoais dos homes e mulleres

4.2.2 Cursos, xornadas e actividades de divulgación
n

que integran os cadros de persoal, sen que isto constitúa

Itinerario formativo: “O medio ambiente como fonte de

un problema para a súa estabilidade laboral e promoción

emprego”

profesional nin unha deficiencia para o seu rendemento.
Así as accións desenvolvidas nesta liña de actuación no

Trátase dunha actividade de 5 días encamiñada a esper-

2008 dirixíronse a impulsar a responsabilidade social in-

tar a curiosidade das mulleres cara ás novas profesións

terna das empresas galegas mediante a implantación de

relacionadas coa conservación e a posta en valor do seu

mecanismos de dirección e xestión comprometidos coa

propio contorno.

igualdade entre homes e mulleres e a conciliación dos
seus cadros de persoal, e foron as seguintes:

Esta actividade, á que asistiron 100 mulleres, xunto cos
obradoiros, aos que asistiron 60 mulleres, realizouse en

4.3.1.1 Plan de fomento da corresponsabilidade nas em-

varios concellos de Galicia.

presas galegas “Plan + C”
Este plan, posto en marcha no último trimestre do ano

n

Internet

2007, materialízase no 2008 a través de varias actuacións orientadas á sensibilización, formación e titoriza-

Curso de 20 horas de duración dirixido a mulleres proce-

ción das pemes galegas no eido da corresponsabilidade:

dentes de varios concellos de Galicia no que participaron
192 mulleres de todas as idades.

n

Cursos de formación: Dirixidos a achegar pautas para
o deseño e implantación dun plan de conciliación con
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perspectiva de xénero ás persoas responsables da xes-

no portal www.corresponsabilidade.org, que achega,

tión dos recursos humanos das pemes galegas e aos

por unha banda, coñecementos básicos técnicos como

axentes intermedios que lles prestan servizos de ase-

o marco legal ou un catálogo de medidas e, por outra,

soramento (asociacións empresariais, axentes de des-

unha visión práctica da implantación destas medidas

envolvemento local...). Realizáronse un total de cinco

en pemes ou organizacións galegas que xa teñen ex-

edicións do curso nos lugares e datas que se relacionan

periencia neste tipo de iniciativas. Trátase de 5 casos

a continuación:

empresariais de distintos sectores, tamaños e ámbitos
de actuación, que expoñen como están a enfocar a súa

n

n

n

A Coruña, 22-23 de xaneiro: 21 persoas asistentes (15

política de xestión de recursos humanos dun xeito co-

mulleres e 6 homes)

rresponsable. Ademais, estas experiencias complétan-

Pontevedra, 24-25 de xaneiro: 14 persoas asistentes (11

se con 5 casos máis, seleccionados entre as entidades

mulleres e 3 homes)

participantes nas titorías da corresponsabilidade pro-

Ourense, 28-29 de xaneiro: 6 persoas asistentes (4 mu-

movidas polo propio Plan+C.

lleres e 2 homes)
n

n

Vigo, 30-31 de xaneiro: 22 persoas asistentes (18 mulle-

4.3.1.2 Liña de subvencións a pequenas e medianas

res e 4 homes)

empresas (Pemes) para a realización de programas ou

Lugo, 7-8 de febreiro: 18 persoas asistentes (15 mulle-

accións a favor da conciliación da vida persoal, familiar

res e 3 homes)

e laboral
Apoio á realización polas pequenas e medianas empresas

da corresponsabilidade: Servizo de asesora-

de plans ou accións destinadas a promover a elaboración

mento gratuíto a través do cal se lle ofreceu asistencia

e posta en marcha de plans ou accións a favor da conci-

técnica ás pequenas e medianas empresas que o solicita-

liación da vida persoal, familiar e laboral que contribúan

ron para a identificación, planificación e implantación de

ademais a superar os roles e estereotipos de xénero.

n Titorías

medidas de conciliación de xeito individualizado, adaptado ás condicións e necesidades de cada empresa partici-

Obxectivos:

pante. Titorizáronse un total de 49 empresas galegas.
n

n

Fomento da responsabilidade social das empresas

n

Identificación dos procesos laborais que poden some-

Termómetro da corresponsabilidade: Ferramenta de
autodiagnose ou simulador en liña habilitado no portal
www.corresponsabilidade.org, que lles permite ás em-

terse a revisión para implementar novas formas de tra-

presas coñecer a súa posición en canto á conciliación

ballo que favorezan a conciliación e diminúan a rotación

e fomento da corresponsabilidade (tendo en conta o

ou o abandono laboral

sector no que opera e as súas características particulares) e obter suxestións, á medida, para mellorar a súa

No ano 2008 esta liña instrumentouse a través da Orde

situación de partida.

do 21 de novembro de 2008 (DOG nº 235 do 03.12.2008),
que conta cun orzamento de 300.000€ e ten carácter

n

Guía de Boas Prácticas en corresponsabilidade: ma-

plurianual, rematando o prazo de presentación de solici-

nual posto a disposición de calquera persoa interesada

tudes en xaneiro de 2009.
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4.3.1.3 Fomento do uso das NTIC e o Teletraballo para

contribuír a eliminar as desigualdades que isto supón.

a mellora da conciliación da vida laboral e familiar en
pequenas empresas galegas

4.3.2.1 Campaña “Podemos. Queremos”

A través da Resolución do 27 de agosto de 2008 (DOG nº

Campaña de concienciación para contribuír a que se pro-

173, do 08.09.2008) convocouse esta liña de axudas co

duza un cambio de mentalidades e o reparto de respon-

fin de poñer en marcha unha medida para a conciliación

sabilidades no ámbito doméstico-familiar se equilibre, fo-

do emprego e da vida familiar das mulleres e dos homes,

mentando a conciencia da corresponsabilidade no marco

tal e como establece a Lei galega 7/2004, do 16 de xullo,

da conciliación da vida profesional e familiar dos traballa-

galega para a igualdade de mulleres e homes (DOG nº

dores e traballadoras, tendo presente que esta concilia-

149, do 03.08.2004), que pretende actuar en pro da em-

ción é unha tarefa de homes e mulleres porque propicia

pregabilidade feminina a través do fomento do uso das

un aumento na súa calidade de vida.

novas tecnoloxías coa implantación do teletraballo.
A campaña comezou no ano 2006, mantendo a itineranOs seus obxectivos son:

cia polos concellos galegos desde ese momento. No ano
2008 visitou os concellos de Mugardos, Cedeira, Sada,

n

Axudar a que as empresas lideradas por mulleres mello-

Ribadeo, Viveiro, Carballo, Muros, Rois, Ribeira, Cuntis,

ren a súa competitividade

Gondomar, Bueu, Nigrán, Ribadavia, O Carballiño, Caldas,
O Porriño, Salceda de Caselas, Chantada, O Barco de Val-

n

Promover a creación de emprego feminino por conta

deorras e Verín

allea
4.3.2.2 Liña de axudas á conciliación da vida familiar
n

Favorecer a incorporación de servizos e aplicacións in-

e laboral como medida de fomento da corresponsabi-

formáticas nas pequenas empresas

lidade
No ano 2008 esta liña instrumentouse a través da Orde

O orzamento destinado no 2008 a estas axudas foi de

do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan axudas á

225.259€ e resultaron beneficiarias 7 empresas.

conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que

4.3.2. Programa de fomento da

se acollan á redución da súa xornada de traballo (DOG nº

corresponsabilidade no ámbito familiar

64, do 03.04.2008).

As accións de fomento da corresponsabilidade no ámbito
familiar, buscan impulsar o cambio para superar os este-

Puideron beneficiarse destas subvencións os homes tra-

reotipos e roles diferenciados entre homes e mulleres en

balladores por conta allea que se acolleran a unha redu-

función do sexo.

ción da súa xornada de traballo ata un máximo da metade
da duración daquela para coidar dun fillo ou filla menor

O obxectivo fundamental foi o implicar aos homes na

de tres anos.

atención e coidado dos seus fillos e fillas e tratar de ir
mudando o feito de que as responsabilidades familiares

A contía da axuda estivo en función da porcentaxe de re-

sexan asumidas só polas mulleres para, ao mesmo tempo,

dución de xornada solicitada e do período de tempo polo
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que se solicitou, cun máximo de 8 meses.

Estas xornadas pretenden aproximar a ferramenta do
banco do tempo a toda a poboación daqueles concellos

Tamén podían ser beneficiarias as familias monoparen-

interesados na súa posta en marcha.

tais nas que a persoa solicitante, home ou muller, fose
traballadora por conta allea e se acollese á redución da

Leváronse a cabo en distintos concellos de Galicia e con-

súa xornada de traballo ata un máximo da metade da du-

tou coa asistencia de 158 persoas.

ración daquela para coidar dun fillo ou filla menor de tres

4.4 Abordaxe integral da violencia de xénero

anos.

O V Plan do Goberno galego para a igualdade de oporRecibíronse e tramitáronse 479 solicitudes. Esgotado o

tunidades entre mulleres e homes recolle na súa cuarta

crédito inicial (580.323€), ampliouse en 190.000€, téndo-

liña estratéxica a abordaxe integral da violencia de xé-

se que deixar, aínda así, 128 solicitudes sen atender por

nero. Esta liña céntrase en previr e abordar a violencia

novo esgotamento do crédito consignado.

de xénero dende as súas diferentes causas, tipoloxías,
manifestacións e consecuencias, así como en garantir a
asistencia e protección das vítimas.

4.3.3 Cursos, xornadas e actividades de
divulgación
n

Obradoiros de corresponsabilidade

4.4.1. Prevención, sensibilización e
concienciación

A actividade consistiu na realización de tres obradoiros

As actuacións relativas á prevención, sensibilización e

de corresponsabilidade para homes en varios concellos

concienciación tentan facer fincapé en sensibilizar o

de Galicia coa finalidade de proporcionar un cambio de

conxunto da sociedade con campañas específicas sobre

actitudes e comportamentos en relación coa correspon-

a violencia de xénero e destacar os valores de igualdade

sabilidade e a conciliación das responsabilidades per-

e respecto como premisas básicas na prevención desta

soais, profesionais e sociais.

problemática.

n

Entre as accións desenvolvidas ao longo do ano 2008 pó-

Obradoiros “Supervivencia adolescentes”

dense destacar:
O obxectivo destes obradoiros é avanzar en prol da igualdade e concienciar os adolescentes do seu novo rol na

n

Realización de actos no Día Internacional para a Elimi-

sociedade moderna, e máis en concreto, no ámbito do-

nación da Violencia contra as Mulleres, 25 de novem-

méstico.

bro:

Foron impartidos en diversos concellos de Galicia e asis-

n

Declaración institucional da Xunta de Galicia no Día In-

tiron un total de 270 adolescentes (150 mulleres e 75 ho-

ternacional para a Eliminación da Violencia contra as

mes), 15 por obradoiro.

Mulleres..

n

Xornadas “Trocatempo”

n

Campaña institucional contra a violencia de xénero. E eu

que podo facer? Atrévete contra a violencia machista.
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O obxectivo desta campaña é promover a reflexión da

profundar na análise e na reflexión social no ámbito dos

sociedade galega en torno aos malos tratos para que se

malos tratos a mulleres e especialmente dirixidas ás/aos

sinta implicada na loita contra unha lacra que afecta a

profesionais que desenvolven a súa actividade en ámbi-

todos e a todas, e non só ás vítimas.

tos directamente vinculados con este tipo de violencia.

Para reforzar o efecto da campaña contouse coa parti-

Algúns dos temas abordados foron: a aplicación da Lei

cipación de persoas coñecidas de cara a lograr un maior

orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de pro-

impacto social: María Castro, Iolanda Castaño, Jorge Mira

tección integral contra a violencia de xénero, as conse-

e Xosé Manuel Piñeiro prestaron a súa colaboración al-

cuencias sobre a saúde física e mental das mulleres deste

truísta.

tipo de violencia ou os custos económicos que esta lle
ocasiona ao sistema sociosanitario.

A mensaxe da campaña difundiuse polas canles habituais
(spot na televisión, cuñas de radio, carteis publicitarios,
folletos informativos...).

n

Elaboración e difusión ao longo do ano, especialmente durante a Campaña do 25 de novembro, de material
formativo e informativo.

Como novidade no 2008 o día 25 de novembro, coa merca do pan, entregábase unha bolsa coa campaña buscan-

4.4.2 Intervención integral

do concienciar e implicar á xente.

4.4.2.1 Punto de coordinación das ordes de protección
O Punto de coordinación das ordes de protección (PCOP)

n

Entrega da III edición do premio “Eu tamén navegar:

leva a cabo o seguimento das ordes de protección das

para unha Galicia sen violencia de xénero”.

mulleres vítimas de violencia e realiza as xestións oportunas ante as diferentes administracións para facilitarlle

Este premio destínase a estimular, recoñecer, incentivar e

o acceso aos recursos existentes e ofrecerlles un marco

reforzar o labor de persoas, colectivos ou entidades que

integral de protección.

coa súa traxectoria vital, persoal ou profesional, contribuíran a previr, denunciar ou combater situacións de vio-

Ordes de protección vixentes a data 31.12.2008 (táboa

lencia contra as mulleres en Galicia.

4.9)

No ano 2008 resultou galardoada a entidade “Implicad@s
no desenvolvemento” como recoñecemento e reforza-

Táboa 4.9
PROVINCIA

Nº ORDES PROTECCIÓN

mento do seu labor de concienciación social, denuncia e

A Coruña

loita contra as situacións de violencia de xénero en Ga-

Lugo

licia.

Ourense

414

Pontevedra

1011

n

Xornadas Galegas sobre Violencia de Xénero.

1.277
466

Total

3.168

Con estas xornadas, que tiveron lugar os días 24 e 25

4.4.2.2 Axudas económicas a mulleres vítimas de vio-

de novembro en Santiago de Compostela, pretendíase

lencia de xénero
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nA
 xudas periódicas de apoio a mulleres que sofren vio-

A contía é unha cantidade equivalente a 6, 12, 18 ou 24
meses de subsidio por desemprego, segundo as circuns-

lencia de xénero (Salario da liberdade)

Estas axudas convocáronse a través da Resolución do 16

tancias.

de xaneiro de 2008 (DOG nº 15, do 22.01.2008)
Orzamento 2008: 260.000,00€
A súa finalidade é proporcionar apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero para lles garantir
unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do agresor que lles posibilite dar o primeiro
paso ou consolidar a ruptura dunha situación na que corren perigo.

Concesións 2008 (táboa 4.11)
Táboa 4.11
PROVINCIA

Nº AXUDAS CONCEDIDAS

A Coruña

11

Lugo

2

A contía das axudas oscila entre os 200 e os 600 euros

Ourense

por mes ata un máximo de 12 mensualidade, cun incre-

Pontevedra

14

mento en cincuenta (50) euros ao mes por cada filla/o

Total

28

1

menor de idade a cargo.
4.4.2.3 Programa de atención psicolóxica a vítimas de
Orzamento 2008: 2.400.589,00€

violencia de xénero.
Este programa desenvólvese a través dun convenio de

Concesións 2008 (táboa 4.10)

colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e
está dirixido a aquelas mulleres que estean a sufrir ou

Táboa 4.10
PROVINCIA

teñan sufrido violencia de xénero ou doméstica e, comNº AXUDAS CONCEDIDAS

plementariamente, a menores e outras persoas depen-

113

dentes delas que teñan pasado pola mesma situación, co

Lugo

31

fin de ofertarlles recursos terapéuticos que abran vías de

Ourense

31

recuperación.

A Coruña

Pontevedra
Total

84
259

O programa conta cun psicólogo/a coordinador/a e unha
rede de profesionais que levan a cabo a intervención pro-

nA
 xuda económica de pagamento único para mulleres ví-

fesional á que se refire o programa.

timas de violencia de xénero de difícil empregabilidade

Estas axudas convocáronse mediante a Resolución do

A achega económica da Vicepresidencia da Igualdade e

3 de abril de 2008 (DOG nº 69, do 10.04.2008) e o seu

do Benestar no 2008 para o desenvolvemento do progra-

obxecto é a concesión da axuda económica de pagamen-

ma foi de 120.000€

to único prevista no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, de
28 de decembro, de medidas de protección integral con-

Durante o ano 2008 foron 492 as persoas beneficiarias

tra a violencia de xénero.

deste recurso, das cales 356 foron mulleres e 136 menores: (táboa 4.12)
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4.4.2.5 Centros de acollida para mulleres en situación

Táboa 4.12

de violencia de xénero
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención

Mulleres

214

31

22

89

e o tratamento integral da violencia de xénero (DOG nº

Menores

66

8

12

50

152, do 07.08.2007) define no seu artigo 48.1 os centros
de acollida como recursos especializados residenciais e

4.4.2.4 Programa de atención psicolóxica a homes con

temporais que lles ofrecen acollemento, atención e re-

problemas de control da violencia no ámbito familiar,

cuperación ás mulleres que sofren violencia de xénero e

denominado “Abramos o círculo”

ás e aos menores ao seu cargo que requiren un espazo

Este programa, que se desenvolve tamén a través dun

de protección debido á situación de indefensión ou risco

convenio de colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía

causada pola violencia de xénero.

de Galicia, ten por obxecto a atención psicolóxica, especializada e de apoio, dirixida a homes con problemas de

En colaboración con concellos e outras institucións vense

control da violencia no ámbito familiar, que adoptan acti-

prestando, en distintas localidades, este servizo dirixido

tudes inadecuadas nas relacións coa súa parella e/ou coa

a mulleres que sofren malos tratos e ás súas fillas e os

súa familia.

seus fillos, co obxecto de que dispoñan dun tempo e un
espazo no que poidan reorientar a súa situación persoal,

O programa, que conta cun psicólogo/a que realiza os la-

facilitándolles as ferramentas elementais, tanto económi-

bores de coordinación e cunha rede de profesionais que

cas como psicosociais.

levan a cabo a intervención profesional á que se refire o
programa, ofrece de xeito gratuíto e anónimo dúas áreas

Durante o ano 2008 o orzamento destinado foi de

de atención:

336.753€ euros e o número de persoas beneficiarias, distribuídas por provincias, foi o seguinte: (táboa 4.14)

a) Información para aqueles homes que, conscientes de
adoptar actitudes inadecuadas nas relacións coa súa
familia e a súa parella, desexan adquirir novos modos
de comportamento exentos de agresividade.

Táboa 4.14
PROVINCIA

A Coruña

b) Apoio terapéutico personalizado a través do diagnóstico e a terapia axeitada a cada caso.

MULLERES

MENORES

59

48

Lugo

18

10

Ourense

49

43

Pontevedra

35

40

Durante o ano 2008 o número total de homes beneficia-

4.4.2.6 Puntos de Encontro Familiar

rios deste programa foi de 54. (táboa 4.13)

O artigo 2.1 do Decreto 9/2009, do 15 de xaneiro, polo

Táboa 4.13

que se regulan os puntos de encontro familiar dispón que

A CORUÑA

14

LUGO

4

OURENSE

2

PONTEVEDRA

34

un punto de encontro familiar é un servizo que facilita e
preserva a relación entre as e os menores e as persoas
das súas familias en situacións de crise, e que permite e
garante a seguridade e o benestar das nenas e dos nenos
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Táboa 4.15

e facilita o cumprimento do réxime de visitas.

PEF

CASOS ATENDIDOS

MENORES
USUARIOS/AS

No desenvolvemento das súas funcións os puntos de en-

A Coruña

169

220

contro familiar teñen, entre outros, os seguintes obxec-

Ferrol

85

139

tivos:

Santiago

102

87

62

83

Lugo
n

Favorecer o cumprimento do réxime de visitas como

Ourense

58

70

dereito fundamental das e dos menores e manter a

Pontevedra

130

155

relación con ambos os dous proxenitores despois da

Vigo

203

252

separación
4.4.2.7 Liña de axudas dirixidas a entidades locais de
n

Facilitar o encontro das fillas e fillos co proxenitor non

Galicia para o desenvolvemento de programas experi-

custodio e, de ser o caso, coa súa familia extensa

mentais e innovadores en materia de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

n

Garantir a seguridade das e dos menores durante o

Estas axudas convocadas pola Orde do 7 de maio de 2008

cumprimento do réxime de visitas e previr situacións

(DOG nº 98 do 22.05.2008) están dirixidas a concellos,

de violencia

agrupacións de concellos e mancomunidades para o desenvolvemento de programas de consolidación de estrutu-

n

Os principais tipos de intervención que se levan a cabo

ras de cooperación entre distintos ámbitos profesionais,

nestes centros son:

para a prevención e sensibilización, para a intervención
integral e/ou para a protección das vítimas de violencia

n

Intercambio das e dos menores

de xénero.

n

Visitas tuteladas

Para a realización e financiamento dos programas dis-

n

Visitas sen supervisión

tínguese entre entidades locais con poboación inferior
a 25.000 habitantes e entidades locais cunha poboación
superior ou igual a 25.000 habitantes.
No ano 2008 a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar asinou 6 convenios de colaboración para o financia-

O orzamento total destinado no ano 2008 ao financia-

mento destes centros coas entidades de iniciativa social

mento destes programas foi de 200.000€ e solicitaron a

que están a prestar este servizo. O orzamento total desti-

axuda 91 concellos.

nado foi de 421.547,07 euros.
Esta liña de axudas encádrase dentro do convenio de coDurante ese ano incorporáronse 408 novos casos aos

laboración asinado entre o Ministerio de Igualdade e a

puntos de encontro familiar. O número total de casos

Comunidade Autónoma de Galicia para a realización de

atendidos neles ascendeu a 809 e o número de menores

proxectos innovadores, autonómicos e locais, que garan-

a 1006, distribuídos do seguinte xeito: (táboa 4.15)

tan o dereito á asistencia integral das mulleres.

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

57

4.4.2.8 Programa Rodela

cións de voluntariado ao Programa galego de acompaña-

Este programa atende o compromiso establecido no

mento a vítimas de violencia de xénero foi publicada na

convenio de colaboración entre o Ministerio de Traballo

Resolución do 20 de outubro de 2008 (DOG nº 218, do

e Asuntos Sociais e a Comunidade Autónoma de Galicia

10.11.2008). Co obxecto de dar a coñecer esta convoca-

para a realización de proxectos innovadores, autonómi-

toria, no mes de novembro, realízanse unha serie de pre-

cos e locais, que garanten o dereito á asistencia integral

sentacións públicas en Redondela e Carballo cun número

das mulleres vítimas de violencia de xénero e ao mandato

total de participantes de 49 persoas.

da Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e
tratamento integral da violencia de xénero (DOG nº 152,

Foron recibidas solicitudes de distintas asociacións das

do 07.08.2007), que establece a cooperación e a integra-

provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra e o número

ción como dous dos principios xerais que a integran.

de voluntarias ascendeu a 104.

Este mandato, xunto co convenio citado. constitúe o

Ademais mellórase a infraestrutura de rede a través da

motor para dar continuidade no ano 2008 ao Programa

adaptación dun portal propio intranet para as asociacións

Rodela, programa de voluntariado específico para acom-

participantes e realízanse xornadas formativas en distin-

pañar ás vítimas de violencia de xénero que parte da ne-

tos concellos de 3 horas de duración dirixidas ás persoas

cesidade de implicar a toda a cidadanía na loita contra a

voluntarias e ás que asistiron un total de 50 mulleres.

violencia de xénero.
n

Creación da figura de profesional de apoio.

Accións do programa:
Lévanse a cabo actuacións de información, difusión e
as persoas colaboradoras da Rede Galega de

captación de profesionais de apoio e a formación realíza-

Voluntariado de Acompañamento de Vítimas de Violencia.

se nas cidades nas que o Programa xa está implementado

n Coordinar

e naquelas que o requiran. Foron realizadas 5 xornadas
n

Elaborar e difundir materiais informativos e formativos

formativas de adhesión ao programa nos concellos da Co-

para as e os profesionais especializados que interveñen

ruña, Ourense, Vigo, Lugo e Ponteareas ás que asisten un

directa ou indirectamente na atención ás vítimas de

total de 39 persoas (30 mulleres e 9 homes)

violencia de xénero.
n

n

Elaboración dun estudo que inclúe:

n

Posta en común de experiencias e información do pro-

Mantemento e mellora do portal web.

As principais actuacións desenvolvidas durante o ano

grama Rodela e adaptación de recursos á Lei orgánica

2008 foron as seguintes:

15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal (BOE nº 298, do 14.12.1999) na inter-

n

vención con mulleres.

Ampliación territorial da rede galega de voluntariado
de acompañamento de vítimas de violencia.
n

A convocatoria pública para a incorporación de asocia-

Estudo de demandas e necesidades das usuarias de
recursos.
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n

Estudo de adaptación de recursos ás demandas das

As principais accións formativas desenvolvidas ao longo

usuarias, con atención especial ás barreiras ás que se

do 2008 foron:

enfrontan as mulleres discapacitadas.
a) Posta en funcionamento da plataforma de
n

Análise da calidade da atención dos centros e do per-

teleformación “IgualdadeFORMA”.

soal técnico que interveñen na atención a mulleres en

Este espazo de teleformación ofrece unha formación en

situación de violencia de xénero.

liña sobre violencia de xénero, con especial incidencia na
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes; cun-

4.4.3 Formación e investigación

ha metodoloxía áxil e flexible dirixida a todas as persoas

4.4.3.1 Programa de formación para profesionais que

interesadas, con diferentes niveis de formación e de co-

traballan directa ou indirectamente no ámbito da vio-

ñecemento, así como dos diversos ámbitos profesionais,

lencia de xénero.

incidindo na rede de profesionais que na traballan na vio-

Este programa comprende actuacións de carácter forma-

lencia de xénero en Galicia.

tivo, en materia de violencia de xénero, para a variedade
de profesionais que de forma directa ou indirecta interac-

Coa posta en marcha de Igualdade FORMA preténdese fo-

túan, ou poden interactuar, nos ámbitos de actuación da

mentar a reflexión sobre as causas e formas da violencia

violencia de xénero: profesionais da sanidade, dos servi-

de xénero, dar a coñecer as súas consecuencias, a situa-

zos sociais, da educación, das forzas e corpos de segu-

ción actual, a lexislación e os medios para a súa erradica-

ridade, dos medios de comunicación, da psicoloxía e do

ción e, en definitiva, fomentar a igualdade de trato e de

ámbito xurídico.

recoñecemento entre mulleres e homes e mellorar o desenvolvemento profesional en relación coa erradicación da
violencia machista.

Os seus principais obxectivos son:
n

Garantir a formación en igualdade de todos os/as pro-

A oferta formativa da plataforma consta dun total de oito

fesionais que traballan en ámbitos relacionados directa

cursos:

ou indirectamente coa violencia de xénero.
n

n

Curso básico de formación en violencia de xénero.

n

Curso de formación en violencia de xénero para profe-

Implicar a estes/as profesionais na loita contra a violencia machista como un elemento máis de sensibilización
e concienciación na loita contra esta lacra.

n

sionais do ámbito educativo.

Achegar formación e actualización de coñecementos

n

aos principais colectivos profesionais implicados na

Curso de formación en violencia de xénero para profesionais das forzas e corpos de seguridade.

erradicación da violencia de xénero.
n
n

Curso de formación en violencia de xénero para profesionais dos medios de comunicación.

Facilitar formación básica e metodoloxía para a prevención, atención, asistencia e tratamento de situacións de
violencia exercida contra as mulleres.

n

Curso de formación en violencia de xénero para profe-
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sionais da psicoloxía.

No ano 2008 beneficiáronse destes obradoiros un total
de 22 concellos e 242 profesionais.

n

Curso de formación en violencia de xénero para profesionais da sanidade.

c) Plan de formación sobre o tratamento informativo
da violencia de xénero dirixido a profesionais dos

n

Curso de formación en violencia de xénero para profe-

medios de comunicación de Galicia.

sionais dos servizos sociais.

Estas accións formativas, desenvolvidas nas propias redaccións dos medios, tiñan como obxecto, por unha ban-

n

Curso de formación en violencia de xénero para profe-

da, reflexionar sobre un problema social como é a violen-

sionais do ámbito xudicial.

cia de xénero e, por outra, contribuír á súa erradicación.
Pretendíase así mesmo desterrar mitos e estereotipos

A finais do 2008 ofertouse a primeira convocatoria for-

sobre a violencia machista, ao tempo que se traballa con

mativa, na que houbo preto de 2800 inscricións.

técnicas xornalísticas para un correcto tratamento informativo do tema.

Todos os cursos da plataforma de teleformación contan
con seguimento titorizado do proceso formativo e coa

Estes talleres, cunha duración de catro horas e un máxi-

posibilidade de actualizar os seus contidos de xeito inme-

mo de 20 participantes por quenda, ían dirixidos a xorna-

diato. Cada curso ten unha estrutura modular composta

listas que desenvolven o seu traballo en medios de comu-

por un determinado número de temas por cada módulo,

nicación escritos, audiovisuais e dixitais de Galicia.

de xeito que, ao finalizar un módulo, realízase unha proba
de avaliación. O curso darase por finalizado unha vez que

O obxectivo deste plan de formación, no que participa-

o alumno ou alumna supere todos os módulos.

ron un total de 396 profesionais durante o ano 2008, é
implicar ao persoal dos medios no tratamento correcto

Ao finalizar o curso, cada alumno/a recibirá o certificado

e axeitado das informacións sobre violencia de xénero,

acreditativo correspondente e poderá cubrir unha enqui-

facéndoos partícipes da gran loita contra a violencia ma-

sa de avaliación de calidade.

chista.

A plataforma tamén inclúe ferramentas de apoio ao proce-

Complementariamente elaborouse e distribuíuse entre

so de aprendizaxe como son chat, posibilidade de envío de

este colectivo un manual de redacción xornalística para o

mensaxes, glosario, bibliografía e opcións de descargas.

tratamento de temas relacionados coa violencia de xénero, acompañado dun cd que contén un anexo lexislativo e

b) Obradoiros formativos en tratamento da violencia de

un Tríptico informativo con propostas para o tratamento

xénero para forzas e corpos de seguridade.

informativo da violencia contra as mulleres.

Estes obradoiros, que se lles ofertan a todos os concellos galegos, teñen como obxectivo principal sensibilizar

d) Organización e impartición de obradoiros formativos

e formar ás forzas e corpos de seguridade en materia

“Prevención do Síndrome de Burnout”

de xénero e violencia contra as mulleres para favorecer

Estes talleres, dirixidos a previr ou paliar entre o persoal

unha atención integral ás vítimas.

técnico que atende ás vítimas de violencia de xénero o
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chamado síndrome de Burnout ou “síndrome do queima-

tudantes, universidades, entidades sen ánimo de lucro e

do” tiveron como obxectivo principal axudar as persoas

editoriais para a realización de estudos ou proxectos de

participantes a adquirir estratexias prácticas para xestio-

investigación para a súa publicación e/ou para a organiza-

nar e optimizar os seus estados emocionais e integrar re-

ción de xornadas ou congresos en materias relacionadas

cursos para optimizar o seu nivel de saúde e benestar

coas mulleres nalgunha das seguintes áreas prioritarias
de actuación:

O número de persoas participantes durante o ano 2008
foi de 45 traballadores/as dos servizos sociais das pro-

- Violencia de xénero

vincias de Ourense e Pontevedra.

- Economía e emprego
- Educación

e) Bolsas de formación no ámbito do tratamento

- Poder e toma de decisións

informativo da violencia de xénero en Galicia.

- Participación

O obxecto da Orde do 9 de outubro de 2008 (DOG nº 202

- Ciencia e tecnoloxía

do 17.10.2008) é a convocatoria de tres bolsas de forma-

- Exclusión social

ción destinadas a licenciadas/os universitarias/os en xor-

- Saúde

nalismo ou comunicación audiovisual.
No ano 2008 presentáronse un total de 120 solicitudes e
A súa finalidade é contribuír á formación das persoas

o orzamento destinado para o seu financiamento ascen-

beneficiarias nas técnicas de redacción xornalística non

deu a 330.000€, distribuídos como sigue:

sexistas e orientadas á sensibilización, así como a adquisición de coñecementos teórico-prácticos sobre o trata-

n

170.000€ para estudos e investigacións realizados por

mento axeitado das noticias sobre violencia de xénero,

estudantes ou entidades sen ánimo de lucro e/ou para

mediante a realización dun período de formación teórico-

xornadas ou congresos organizados por estas últimas.

práctico a desenvolver en colaboración con medios de
comunicación de Galicia.

n

120.000€ para estudos e investigacións e/ou para xornadas ou congresos organizados por universidades.

O orzamento destinado ao financiamento das bolsas ascende a 40.500 euros.

n

40.000€ para a publicación de estudos e investigacións.

A esta convocatoria presentáronse 27 solicitudes.
4.4.3.3 Estatística de violencia de xénero
4.4.3.2 Liña de axudas para fomentar en Galicia a reali-

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma

zación de estudos e investigacións e a organización de

de Galicia para o ano 2008, establece como unha das

xornadas ou congresos en materias relacionados coas

operacións estatísticas, responsabilidade do Servizo Ga-

mulleres, especialmente no ámbito da violencia de xé-

lego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, a

nero.

estatística de violencia de xénero, na que se recollen os

A través da Orde do 4 de abril de 2008 (DOG nº 74 do

datos relativos ás seguintes unidades estatísticas:

17.04.2008) convocáronse estas axudas dirixidas a es-
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Prestacións económicas directas:

principal: sensibilizar a toda a poboación en materia de
violencia de xénero e darlle a coñecer os recursos que se

n

Expedientes de concesión de axudas de pagamento úni-

poñen a disposición das mulleres que a sofren.

co.
No ano 2008 beneficiáronse destas charlas 27 concellos.
n

Expedientes de concesión de axudas de pagamento periódico.

n

Curso “Últimas iniciativas en intervención

institucional na violencia contra as mulleres”.
Prestación de servizos:

Este curso está incluído dentro da oferta formativa que a
Escola Galega de Administración Pública dirixe ao persoal

n

Punto de coordinación das ordes de protección.

da Administración da Xunta de Galicia.

n Incorporación das mulleres vítimas de violencia de xéne-

Os seus obxectivos son os de afondar nas estratexias e fe-

ro ao programa de busca activa ou mellora de emprego

rramentas de traballo para previr e combater a violencia
contra as mulleres despois das últimas iniciativas lexis-

Certificacións Acreditativas:

lativas, baixo os principios orientadores das políticas de
igualdade, así como coñecer e estudar boas prácticas e

n

Certificación acreditativa da condición de vítima de vio-

programas de éxito.

lencia de xénero, para os efectos da incorporación ao
programa de inserción laboral deste colectivo.

n

Actividade formativa “Detección da violencia de

xénero”
n

Certificación acreditativa da condición de vítima de

O Servizo Galego de Igualdade vén realizando estas ac-

violencia de xénero, para os efectos da percepción da

tuacións co fin de introducir o concepto de perspectiva

renda activa de inserción.

de xénero na formación dos profesionais que traballan
con mulleres.

n

Certificación xenérica da condición de vítima.

n

Informe técnico do Servizo Galego de Igualdade para os

mulleres e 6 homes), tivo lugar en Santiago de Compos-

efectos da adxudicación directa de vivendas no Progra-

tela o día 22 de febreiro, dirixida a psicólogas/os e traba-

ma de vivenda de aluguer a mulleres vítimas de violen-

lladoras/es sociais dos Centros de Información ás Mulle-

cia de xénero.

res e dos concellos titulares de Puntos de Información ás

Esta actividade formativa, á que asistiron 111 persoas (105

Mulleres.
4.4.4 Cursos, xornadas e actividades de
divulgación
n

Charlas sobre recursos galegos en materia de

n

Conferencia “Os feminicidios en América Latina”

Asistentes: 48 persoas (4 homes e 44 mulleres).

violencia de xénero.
Xornada formativa sobre violencia de xénero para

Estas charlas, de dúas horas de duración, que se oferta-

n

ron a todos os concellos de Galicia, teñen como obxectivo

operadoras/es xurídicas/os

62

Área da Igualdade

Como cada ano, o Servizo Galego de Igualdade, organiza

Orzamento: 19.4014,29€

unha xornada formativa dirixida a profesionais do dereito
co obxecto de proporcionarlles unha formación-informa-

4.5.2. Recursos e Programas

ción sobre o tratamento da violencia de xénero dende a

4.5.2.1 Programa de fomento da igualdade no ámbito

óptica dos diferentes profesionais implicados.

educativo
Accións de promoción da igualdade entre homes e mulle-

O acto, que tivo lugar en Santiago o 25 de xaneiro, cen-

res no ámbito educativo tanto no nivel universitario como

trouse no controvertido “síndrome de alienación paren-

no non universitario.

tal” e na violencia de xénero como criminoloxía crítica.
nC
 onvenio coa Universidade de Santiago “Centro

Asistentes:110 persoas (89 mulleres e 21 homes)

Interdisciplinario de Feministas e de Estudos do
Xénero” (CIFEX), para a realización de actividades de

4.5 Educación e formación en igualdade

formación en igualdade de xénero

Esta liña de actuación busca promover un cambio cultural

O obxectivo deste convenio foi a realización do Congreso

mediante a inclusión da perspectiva de xénero na xestión

Internacional “Novas e Vellas Cuestións das Investiga-

de procesos e ofertar actualización de coñecementos e

cións das Mulleres e do Xénero”, celebrado en Santiago

formación en xénero e igualdade entre mulleres e homes.

de Compostela entre o 14 e o 16 de maio de 2008, e do

No ano 2008 desenvolvéronse actuacións no ámbito edu-

Programa Oficial de Posgrao Educación, Xénero e Igual-

cativo, laboral, científico e na administración pública.

dade, así como doutras actividades do centro destinadas
a fomentar os coñecementos en materia de xénero, igual-

4.5.1 Campaña de publicidade non sexista

dade de oportunidades e educación non sexista. Para a

Na súa reunión do 28 de xullo de 2008 a Comisión Asesora

realización destas actividades a Vicepresidencia da Igual-

de Publicidade non Sexista acordou presentar unha cam-

dade e do Benestar fixo unha achega por valor de 15.000

paña de elaboración dun informe sobre a imaxe das mulle-

euros.

res na publicidade e nos medios de comunicación galegos.
As accións nos niveis educativos non universitarios encáA idea básica da campaña consistiu en dar a coñecer á

dranse nunha estratexia conxunta de varios departamen-

cidadanía a existencia do Observatorio de Publicidade. O

tos da Xunta de Galicia para fomentar os valores demo-

lema da campaña, “converte a túa indignación en acción”,

cráticos e a educación para a convivencia e a paz. Os seus

plasma a posibilidade de denuncia ante a publicidade

obxectivos son impulsar a sensibilización e o compromiso

sexista ilícita.

da comunidade educativa coa igualdade entre homes e
mulleres, deseñar estratexias educativas que permitan a

A campaña realizouse en colaboración co Consello Gale-

introdución da perspectiva de xénero nos centros e faci-

go de Consumidores e Usuarios. Editáronse 10.000 folle-

litar o intercambio e difusión de materiais e experiencias

tos e 5.000 cartaces e presentouse na Coruña, o día 12

para unha educación en igualdade.

de decembro, aproveitando a celebración do Foro sobre o
sexismo nos medios de comunicación

nP
 lan Valora:

Liña de innovación educativa posta en marcha pola Vice-
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presidencia da Igualdade e do Benestar, a Consellería de

A participación no Plan Valora implicou tamén a colabora-

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, a Con-

ción na selección de contidos e o financiamento da revis-

sellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Con-

ta Saudiña, que no ano 2008 publicou o seu número 14.

sellería de Innovación e Industria, a Consellería de Medio
Rural, a Consellería de Sanidade, a Consellería de Pesca e

nP
 remios á Innovación Educativa

Asuntos Marítimos e a Consellería de Medio Ambiente e

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a Conse-

Desenvolvemento Sostible para fomentar a formación en

llería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,

valores democráticos na vida diaria dos centros.

a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
a Consellería de Innovación e Industria, a Consellería

O Plan ofrece aos centros que desenvolvan proxectos de

de Sanidade e a Consellería de Medio Ambiente e Des-

formación en valores unha dotación económica de 3.000

envolvemento Sostible convocan anualmente premios

euros, así como formación para o profesorado e accións

á innovación educativa sobre os temas transversais cos

de sensibilización e divulgación entre a comunidade edu-

que se pretende recoñecer aquelas experiencias educati-

cativa.

vas innovadoras que propician a adquisición por parte do
alumnado de habilidades para vivir en sociedade e para

No ámbito da Igualdade os proxectos deben mellorar a

exercer a cidadanía democrática ao tempo que fomenta o

práctica da igualdade no centro e promover cambios de

uso das novas tecnoloxías.

actitudes na comunidade educativa para romper os estereotipos de xénero que perpetúan a discriminación,

Na promoción da educación para a igualdade entre ambos

sendo seleccionados os proxectos en función da calidade

os sexos concedéronse dous premios, ambos na modali-

do seu plan de traballo, da implicación do profesorado,

dade de webquest: Un primeiro premio dotado con 2.000

alumnado e resto da comunidade educativa e da súa via-

euros para o traballo Mulleres importantes da historia

bilidade. No ano 2008 estanse a desenvolver os seguintes

da Coruña, elaborado por María Teresa Correa Fernán-

proxectos, xa iniciados no 2007 dado que a súa duración

dez e un segundo premio dotado con 1.500 euros para o

abarca dous cursos académicos:

traballo Queremos coñecelas: unha viaxe pola ciencia,
elaborado por Teresa Domínguez Pérez.

Máis alá dos xéneros. IES A Xunqueira I de Pontevedra
Valorouse nos traballos presentados a inclusión de polo
Entre tod@s. CEIP O Piñeiriño de Vilagarcía de Arousa

menos algún dos aspectos que se detallan a continuación:

O xénero como factor de diversidade. O patio escolar.

A integración transversal no quefacer docente diario do

CEIP Eugenio López de Cee

valor constitucional da igualdade de xénero.

Igualmente Diferentes II.CRA Mestra Clara Torres

O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano realizadas polas mulleres

Por un futuro en igualdade: rompendo o teito de cristal.

no pasado e no presente.

IES Pino Manso de Porriño
A aplicación de principios pedagóxicos de respecto á
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identidade e á imaxe das mulleres.

de Empresarios de Galicia e as centrais sindicais Unión
Xeral de Traballadores de Galicia, co Sindicato Nacional

nC
 onvenio de colaboración educativa: Máster de Experta

de Comisións Obreiras de Galicia e coa Confederación
Intersindical Galega para a realización de accións forma-

en Xénero e Políticas de Igualdade.

A través da sinatura dun convenio de colaboración entre

tivas de promoción da igualdade e das medidas de conci-

o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home

liación no ámbito laboral.

e da Muller e a Universidade da Coruña establécese un
programa para a realización de prácticas profesionais por

Este é o segundo ano consecutivo que se dá a colabora-

parte do alumnado do Máster e do Curso de especializa-

ción entre a administración galega, a entidade que englo-

ción en xénero e políticas de igualdade

ba o maior número de empresarios e empresarias e as organizacións sindicais máis representativas de Galicia. Ao

O seu obxectivo principal é facilitar a inserción laboral de

seu abeiro as entidades mencionadas realizaron un total

estudantes universitarias mediante a alternancia de for-

de 24 accións de información e sensibilización de 14 ho-

mación teórica e práctica, co obxectivo de acadar unha

ras de duración nas que se lle proporcionaron ás persoas

mellor cualificación e adaptación aos postos de traballo

participantes as claves principais para a comprensión de

demandados por institucións e organizacións de atención

conceptos básicos como o sistema sexo-xénero, o empo-

a mulleres.

deramento, a transversalidade ou a igualdade de xénero
e a súa relación operativa coa problemática do emprego

As prácticas foron implementadas por 6 alumnas (2 do

e as relacións laborais e as súas áreas específicas: contra-

Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres da

tación, clasificación profesional, formación e promoción

Coruña (CIAM) e 2 do Centro de Información e Asesora-

profesional, conciliación da vida persoal, familiar e labo-

mento ás Mulleres (CIAM) de Lugo). O tempo de realiza-

ral, salarios, xornada e horarios, etc.

ción foi de 60 horas para o máster e de 30 horas para o
Para o desenvolvemento destas accións, cofinanciadas

curso de experta.

polo Fondo Social Europeo, a Secretaría Xeral da Igualda4.5.2.2 Programa de sensibilización e formación en

de achegou un total de 134.400€ e proporcionou a Guía

igualdade no ámbito laboral

para o Traballo en Igualdade utilizada como soporte polas

O desenvolvemento de políticas de igualdade e accións e

persoas encargadas dos diferentes relatorios.

medidas de conciliación no ámbito laboral é unha das liñas de actuación preferentes da Secretaría Xeral da Igual-

Os datos deste programa desagregados por entidade son

dade por canto contribúen á erradicación de situacións

os seguintes:

de desigualdade real, reducindo a segregación sexista do
mercado de traballo e incidindo directamente na consecución da igualdade de feito entre homes e mulleres.

n

CEG: Desenvolveu un total de 12 accións de información
e sensibilización destinadas ao empresariado e representantes das organizacións sindicais que interveñen

O 30 de outubro de 2008 a Vicepresidencia da Igualdade

na negociación colectiva, así como ás persoas de apoio

e do Benestar, a través da Secretaría Xeral da Igualdade,

á negociación (persoal técnico do departamento xurí-

asinou un convenio de colaboración coa Confederación

dico ou de recursos humanos da empresa, e asesoras
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n

e asesores externos). As actividades tiveron lugar nas

A contía destas bolsas ascendeu a 26.000 euros, dos

cidades da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, parti-

que corresponderon á anualidade 2008 a cantidade de

cipando un total de 161 persoas.

11.736,11€.

UXT: Desenvolveu un total de 4 accións nas Unións Co-

4.5.3 Cursos, xornadas e actividades de

marcais de Ourense, Santiago de Compostela, Vigo e

divulgación

Lugo ás que acudiron un total de 79 persoas, na súa

n

maioría delegados e delegas, presentes nas mesas de
negociación colectiva.

Curso de formación en igualdade para o persoal da
Xunta de Galicia

“Deseño e aplicación de políticas de igualdade na administración galega” é un curso de capacitación para a

n

CC.OO: Desenvolveu un total de catro accións en co-

incorporación da perspectiva de xénero no deseño e im-

laboración coas Unións Comarcais da Coruña, Lugo,

plementación de políticas públicas dirixido ao persoal da

Ourense e Vigo ás que asistiron 136 representantes sin-

administración pública galega que tivo lugar en Santiago

dicais da organización.

de Compostela os días 20, 21, 22, 23 e 24 de outubro, e no
que participaron 24 persoas (21 mulleres e 3 homes).

n

CIG: Desenvolveu un total de catro accións, unha en
Pontevedra e tres en Santiago de Compostela ás que

O contido desta formación, de 25 horas de duración, foi

asistiron un total de 72 persoas, procedentes de toda

o seguinte:

Galicia, membros das distintas estruturas da CIG e que
traballan na propia Central Sindical.
4.5.2.3 Programa de formación en igualdade no ámbito

“Mainstreaming”: marco teórico e aplicación práctica.
Políticas públicas de igualdade: contexto galego.

da ciencia
Este programa instrumentouse a través da convocatoria

Informes de impacto de xénero.

de dúas bolsas para a formación en planificación e prospectiva en materia de igualdade de oportunidades no

Orzamentos con perspectiva de xénero.

ámbito da ciencia mediante Orde do 19 de xullo de 2007
(DOG nº 146, do 30.07.2007).

n

Contacontos da igualdade

Presentación de dous libros da colección Contos para a
A través de accións e actividades de colaboración coa Se-

igualdade titulados: Un día de treboada e Xela volveuse

cretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia da Igual-

vampira para nenas e nenos de infantil e primaria, levada

dade e do Benestar contribuíuse a completar a formación

a cabo polos contacontos Miriam, Fredi e a Asociación de

de profesionais proporcionándolles ás persoas seleccio-

Galegos Ilustres en colexios de primaria e locais sociais

nadas a capacitación necesaria para integrar a perspecti-

de numerosos concellos espallados por Galicia.

va de xénero na súa vida profesional.
Asistiron máis de 7.500 nenas e nenos de educación inAs bolsas concedidas ao abeiro desta orde tiveron unha

fantil e primeiros cursos de primaria.

duración de 12 meses, rematando en decembro de 2008.
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n

Cinefórum

A obra de teatro “Día tras día a vida de Rosa” é unha obra

Actividade impartida pola Asociación Cultural Andaina

para adultas/os da compañía galega Mariclown que se re-

de Mulleres. Desenvolveuse durante o ano 2008, con 18

presentou en varios concellos de Galicia e á que asistiron

proxeccións de películas noutros tantos concellos gale-

un total de 550 persoas (aproximadamente 300 mulleres

gos. A duración da actividade estivo comprendida entre

e 250 homes).

90 minutos e dúas horas e participaron 600 persoas
n
n

Foro sobre o sexismo nos medios de comunicación

O 12 de decembro convocouse a todos os medios de co-

Corpos reflexivos

Ten como obxectivo contribuír á educación en valores de

municación e profesionais da publicidade así como ao

igualdade para erradicar os estereotipos de xénero, que

persoal técnico dos Centros e Puntos de Información á

son os que orixinan comportamentos sexistas que poden

Muller, coa finalidade de concienciar e dar a coñecer a

derivar en distintos modos de violencia de xénero.

imaxe da muller nos medios de comunicación e como, ás
veces, esta imaxe pódese considerar ilícita. Interveñen

Desenvolveuse en distintos concellos de Galicia e contou

neste foro responsables de institucións, de empresas de

coa participación de 160 persoas (100 mulleres e 60 ho-

deseño e empresas contratantes así como representan-

mes).

tes dos medios de comunicación.

n

Asistiron 36 persoas (14 homes e 22 mulleres)

Obradoiros de mocear

O labor fundamental é a de motivar os mozos e mozas
para que reciban unha adecuada educación sexual anali-

n

zando a información que lles rodea a través dos modelos

No mes de xullo, a escritora Teresa Moure deu unha con-

que se lles ofrecen e que teñen ao alcance da man.

ferencia na Biblioteca Pública de Lugo. O relatorio titula-

Mulleres...e historia

do “Repensando os nosos obxectivos” contou cunha asisO Servizo Galego de Igualdade, en colaboración coa Di-

tencia de 67 persoas (58 mulleres e 9 homes).

rección Xeral de Xuventude, pon en marcha este Programa nas Casas de Xuventude de varios concellos de Galicia

n

no que participaron 103 adolescentes (63 mulleres e 40

Coa finalidade de dar a coñecer a custodia compartida e a

homes).

existencia do Fondo de garantía do pagamento de alimen-

Mulleres...e lei do divorcio

tos, organízase esta xornada. A conferencia impartírona a
n

avogada Celia Balboa e a xuíza Dalila Dopazo. Contou coa

Saúde e menopausa

A actividade desenvólvese en charlas de 2 horas dirixidas

asistencia de 77 persoas (73 mulleres e 4 homes)

ás mulleres en xeral. Leváronse a cabo un total de 21 charlas por distintos concellos.

n

Mulleres...e medio rural

Con motivo da celebración do Día Internacional das MulleAsistiron un total de 420 mulleres de todas as idades,

res Rurais, tivo lugar en Melide un encontro de mulleres de

predominando mulleres de máis de 40 anos.

diferentes concellos rurais de Galicia. A súa finalidade era
darlles a coñecer as axudas institucionais e sindicais coas

n

Teatro

que contan e recoñecer o traballo desenvolvido polas aso-
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ciacións de mulleres rurais e polos sindicatos agrarios.

e demandas destas novas formas de familias, calquera
que sexa a súa composición e, dunha forma prioritaria,

Asistiron ao encontro 270 persoas (240 mulleres e 30

ás familias do mundo rural e ás familias que estean en

homes)

situación de risco social ou en condicións económicas de
especial dificultade ou con problemas de desintegración

n

Xornadas formativas “Programas de impulso da igual-

familiar, exclusión e marxinación.

dade”
Estas xornadas levadas a cabo nas 4 provincias, tiveron

4.6.1.1 Liñas programáticas e actuacións do ano 2008

como finalidade facilitar información ás asociacións de

Neste proceso de mellorar progresivamente a calidade de

mulleres de Galicia sobre os programas e actuacións que,

vida das familias galegas a Vicepresidencia da Igualdade

en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres

e do Benestar, a través da Secretaria Xeral da Igualda-

e homes, realizan a Secretaría Xeral da Igualdade e o Ser-

de, estableceu unhas liñas de actuación de carácter pre-

vizo Galego de Igualdade desta Vicepresidencia. En defi-

ventivo, asistencial e integrador, no marco do IV Plan de

nitiva, trata de dotar as asociacións de mulleres de Galicia

Apoio á Familia, que teñen como obxectivos:

das ferramentas prácticas imprescindibles para posibilitar a súa participación nos programas a prol da igualdade

n

e proporcionar ás asociacións de mulleres de Galicia a

Apoiar e mellorar a oferta de servizos de calidade que
axuden a conciliar a vida laboral, persoal e familiar

formación necesaria sobre as subvencións vixentes para
a implantación de programas e actuacións en materia de

n

igualdade entre mulleres e homes

4.6 Políticas de familias

Promover a corresponsabilidade entre os distintos
membros que compoñen a familia

n

Facilitar a adaptación da institución familiar aos cam-

4.6.1 Introdución

bios que se están producindo na súa configuración e

A familia, como unidade básica da estrutura social sufriu

nas súas funcións

unha serie de transformacións que nos últimos anos se
veñen desenvolvendo en todos os ámbitos da sociedade

n

–-económicos culturais e sociais– e nos que desempeñan

Axudar con medidas de apoio á educación e lecer dos
fillos e fillas.

un papel fundamental as novas tecnoloxías da información e comunicación. Están incidindo dunha forma moi

n

Impulsar as políticas de conciliación nas empresas

n

Fomentar as medidas para o acceso á vivenda, ao em-

directa no concepto tradicional de familia e veñen dar
paso a novas e máis variadas formas de familia, tanto na
súa composición coma nas funcións dos membros que

prego, e as derivadas do abandono do mundo rural

a compoñen. Sobresaen dous factores influentes nestes
cambios: a incorporación cada vez maior da muller ao

n

mundo laboral e a toma de conciencia da igualdade entre

Fomentar os recursos que garantan ter os fillos e as
fillas que se desexen

o home e a muller que pouco a pouco se vai formando na
sociedade. É necesario, pois, definir unha política de actuacións innovadoras que dean resposta ás expectativas

n

Impulsar e coordinar a participación activa e a colaboración de todos os axentes sociais, públicos e privados
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na elaboración e seguimento do Plan Integral de Apoio

servizos de Igualdade e Benestar, e se procede á súa

á Familia

convocatoria ( DOG nº 202, do 17.10.08).

De acordo cos seus obxectivos desenvolvéronse os pro-

Plan de Calidade nos Comedores Infantís

gramas de apoio económico, formalizados a través de ordes de subvencións e outros cun contido informativo, de

Mantemento do portal educativo, realizado coa colabo-

asesoramento ou de carácter educativo como Programas

ración da Universidade de Vigo. Este portal vai dirixido,

de educación familiar

fundamentalmente, á comunidade educativa das escolas
infantís da Xunta de Galicia. Con este proxecto intégranse

e Programa de preescolar na casa, a expedición do títu-

nas escolas infantís as novas tecnoloxías da información

lo de familia numerosa e a tarxeta de carné familiar que

e comunicación. A dirección é: hptt//www.galescolas.net

teñen un carácter eminentemente administrativo e, por
último, o desenvolvemento de portais e páxinas webs

Programa

“a-tempo” de detección precoz nas esco-

las infantís da Xunta de Galicia. Este programa estase
4.6.1.2 Desenvolvemento dos plans de nova creación:

a desenvolver en colaboración coa Asociación Galega de

O “Plan de Calidade na Educación das Escolas Infantís

Atención Temperá (AGAT). A súa finalidade é detectar

(0-3 anos) 2006-2009” é, sen dúbida a iniciativa máis

aqueles síntomas ou posibles trastornos no desenvolve-

importante da Secretaria Xeral da Igualdade. Este plan

mento persoal dos nenos e nenas que poden pasar des-

comprende distintos proxectos e medidas de actuación

apercibidos para os pais e nais e para os educadores, e

que se desenvolven ao longo do ano 2008:

facer un seguimento de cada caso de forma individualizada. Os días 12 e 13 de decembro impartiuse en Santiago

Plan de formación permanente para o persoal das escolas

de Compostela a Conferencia Internacional “ A detección

infantís 0-3 de Galicia, publicado por Orde de 5 de maio

precoz nas escolas infantís” á que se lle deu un enfoque

de 2008 (DOG nº 99, do 23.05.08), mediante a progra-

eminentemente práctico

mación de cursos e axudas para actividades formativas
organizadas por entidades vinculadas ao ámbito da edu-

Creación dunha Cátedra de infancia na Universidade de

cación infantil. Hai que destacar as ordes seguintes:

Vigo, cunha dotación económica de 20.000€ por parte da
Secretaría xeral da Igualdade e 30.000€ por parte da Se-

n

Orde do 27 de xuño de 2008 pola que se regula o pro-

cretaria Xeral do Benestar. A través desta desenvólvense

cedemento para o reintegro individual de gastos por

de forma conxunta, proxectos de investigación, organiza-

asistencia a actividades de formación do persoal das

ción e realización de actividades académicas .

escolas infantís 0-3 anos da Xunta de Galicia e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 99, do 23.05.08)

A continuación faise un análise e valoración de cada un dos
programas da área de familia realizados no ano 2008

n

Orde do 30 de setembro 2008 pola que se regula o
procedemento para o reintegro individual de gastos

4.6.2 Rede galega de escolas infantís 0-3

por asistencia a actividades de formación do persoal

Actualmente e por diversas razóns as necesidades da in-

das galescolas xestionadas polo Consorcio Galego de

fancia non sempre están cubertas polas familias. Desde
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esta perspectiva, os poderes públicos deberán potenciar

n

sistemas de servizos de atención extra-familiar que, ade-

Impulsar a mellora na calidade do servizo, potenciando
a participación.

mais de compartir coas familias o coidado dos menores
durante un tempo, garantan un correcto desenvolvemento da poboación infantil.

n

Reforzamento do proceso formativo e do recoñecemento profesional.

Obxectivos:

Garantir a inclusión das Novas Tecnoloxías da Informa-

Desde o comezo da lexislatura, a Vicepresidencia da Igual-

ción e Comunicación (TIC) e de novos recursos sociais.

dade e do Benestar puxo en marcha unha política de atención á infancia que persegue os seguintes obxectivos:

4.6.2.1. Galescolas
No ano 2006 púxose en marcha o proxecto das galesco-

n

Incremento e racionalización da oferta de prazas e ser-

las como centros educativos da Rede Galega de Escolas

vizos de atención á primeira infancia dirixidos ao sector

Infantís de 0 a 3 anos xestionadas polo Consorcio Galego

de poboación de 0-3 anos mediante o impulso do plan

de Servizos de Igualdade e Benestar. Trátase dun servizo

de extensión da rede de galescolas.

público de atención á infancia con idades comprendidas
entre os 3 meses e os 3 anos, educativo asistencial, que

n

Potenciación de recursos alternativos co fin de ofrecer

busca adaptarse ao concepto de familia do século XXI

unha maior cobertura da demanda social existente.

e permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega ao tempo que facilita a súa inserción no

n

Potenciar a coordinación entre a Administración auto-

mercado laboral.

nómica, a Administración local e as institucións de iniciativa social de cara a unha racionalización e optimiza-

As galescolas son un proxecto que potencia a educación

ción dos recursos existentes.

en galego, na tolerancia e no respecto, que supera o concepto de garda e custodia.

n

Impulsar a atención educativa no medio rural baseada
en accións de orientación e autoformación dos pais.

A nova rede responde ao compromiso máis ambicioso
da Vicepresidencia de acadar que todos os galegos e ga-

Para a consecución dos obxectivos a Vicepresidencia

legas, vivan onde vivan, teñan os mesmos servizos e as

desenvolveu ao longo de 2008 neste eido, programas en

mesmas oportunidades. Deste xeito, na planificación das

centros infantís propios, nos dependentes de concellos e

galescolas non se tivo unicamente en conta o criterio da

de entidades de iniciativa social.

poboación, co que Lugo e Ourense se quedarían sen escolas infantís, senón que se pretende que as galescolas

Este ano 2008 continuouse co desenvolvemento do Plan

sexan tamén un mecanismo de reequilibrio e cohesión

Estratéxico de calidade na educación 0-3 para os anos

territorial. A Rede Galega de Escolas Infantís simboliza e

2006-2009. As súas principais liñas de actuación son as

acumula ademais os tres piares básicos da aposta do Go-

seguintes:

berno galego polas políticas sociais: calidade, identidade
e compromiso de país.

n

Mellora do proxecto educativo.
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No ano 2008 investiuse máis de 1 millón de euros por par-

n

Decreto 70/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba

te da Secretaria Xeral na creación e equipamento destes

o réxime de prezos dos centros de atención á primeira

novos recursos mediante a tramitación de 9 convenios de

infancia dependentes da Consellería de Familia e Pro-

cooperación con concellos.

moción do Emprego, Muller e Xuventude. (DOG nº 52,
do 13.03 .02).

Actualmente están a funcionar 73 galescolas.
n

Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se regula o pro-

4.6.2.2 Escolas infantís 0-3 de titularidade propia

cedemento de adxudicación de prazas para fillas/os

Dentro dos recursos propios da Administración, os cen-

do persoal dos servizos centrais da Xunta de Galicia,

tros dedicados á primeira infancia de titularidade da Vice-

na escola infantil 0-3 de Vite de Santiago de Compos-

presidencia da Igualdade e do Benestar viñeron prestan-

tela, dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do

do apoio familiar e educativo a este sector da poboación,

Benestar, e do persoal do complexo administrativo da

completando os seus labores co servizo de comedor.

Xunta de Galicia en Vigo, na escola infantil 0-3 do complexo administrativo da Xunta de Galicia en Vigo. (DOG

A adxudicación de prazas nestas escolas 0-3 realízase a

nº 51, do 12.03.08).

través dunha orde anual de convocatoria. No 2008 foi a
Orde do 27 de febreiro pola que se regula o procedemen-

No ano 2008 aceptáronse 28 solicitudes de novo ingreso

to de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de-

e 25 de reserva de praza.

pendentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
para o curso 2008/2009. (DOG nº 45, do 4 .03.08).

4.6.2.3 Centros dependentes de corporacións locais
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, coa cola-

Nenas/os atendidos nas escolas infantís 2008: (táboa

boración da Administración central, levou a cabo unha in-

4.16)

tensa política que incentiva, ante os concellos, a creación

Táboa 4.16

e xestión de diversos tipos de recursos infantís. Por unha

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

657

389

260

719

TOTAL

2.026

banda, dar axudas aos concellos para a creación de novos
centros (escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) e por outra, subvencionar o mantemento dos
centros de atención á primeira infancia dependentes das

ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PARA CRIANZAS DO PERSOAL

corporacións locais que xa están en funcionamento.

DA XUNTA.
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar pon a dis-

Con isto preténdese que os concellos, desde as súas com-

posición das/os fillas/os de traballadoras/es da Xunta a

petencias, conten con recursos axeitados para dar unha

Escola Infantil 0-3 do Complexo Administrativo da Xunta

resposta progresiva ás necesidades de atención á infan-

de Galicia en Vigo e reserva un número de prazas na Es-

cia no seu ámbito territorial, ao mesmo tempo que se

cola Infantil 0-3 de Vite.

procura equiparar os niveis de atención no ámbito rural
e urbano.

Normativa:
Normativa:
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n

Orde do 23 de xullo de 2008 pola que se convocan axu-

n

das para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os

Centros e servizos subvencionados dependentes de
corporacións locais. 2008 (táboa 4.17)

puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das
corporacións locais (DOG nº 149, do 4.08.08).
Táboa 4.17
CONCEPTO

MANTEMENTO

Escola Infantil 0-3
Nº Centros

Puntos de atención á Infancia (PAI)

Contía das axudas

Nº Centros

Contía das axudas

Centros Infantís
Municipais
A Coruña

37

1.364.981,05 €

5

59.943,96 €

Lugo

12

307.405,57 €

11

129.436,29 €

4

165.692,58 €

10

112.376,59 €

Pontevedra

26

825.802,28 €

2

25.052,85 €

C. Autónoma

79

2.663.881,48 €

28

326.809,69 €

Ourense

4.6.2.4 Centros dependentes de entidades de iniciativa

Táboa 4.18

social
Como contribución e axuda á iniciativa social, a Vicepre-

PROVINCIA

NÚM. CENTROS

CONTÍA SUBVENCIÓNS

1.087.939,90 €

sidencia da Igualdade e do Benestar concedeu, en 2008

A Coruña

axudas para o mantemento de escolas infantís 0-3 depen-

Lugo

1

30.372,31 €

dentes de asociacións e entidades de carácter social.

Ourense

2

38.621,05 €

Pontevedra

28

2.085.090,72 €

C. Autónoma

55

3.242.023,98 €

Normativa:
n

24

Orde do 4 de febreiro de 2008 pola que se regulan as
axudas para mantemento das escolas infantís 0-3 de-

4.6.2.5 Puntos de atención á infancia

pendentes de entidades privadas de iniciativa social

Os puntos de atención á infancia (PAI), son aqueles es-

(DOG nº 38, do 22 .02.8).

tablecementos de carácter diúrno e titularidade municipal, encadrados nos servizos sociais especializados dos

n

Escolas infantís 0-3 de institucións de iniciativa social

concellos que teñen como finalidade prestar unha aten-

subvencionados pola Vicepresidencia da Igualdade e do

ción de apoio aos pais e nais, titores ou gardadores dos

Benestar. (táboa 4.18)

nenos e nenas de 0-3 anos cando concorran situacións
ou circunstancias que lle impidan o seu coidado. Ademais
atenderán aqueles casos que respondan a necesidades
puntuais.
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O obxecto destes centros é a prestación asistencial e edu-

importe total de 326.809,69€.

cativa en concellos que pola súa baixa poboación infantil ou outras circunstancias economico-sociais, precisen

4.6.2.6. Programa do cheque infantil

prazas para a atención do colectivo de nenos e nenas de

No DOG do 10 de xuño de 2008 publicouse a Orde do 29

0-3 anos.

de maio, pola que se regulan as axudas económicas para
atención da primeira infancia a través do cheque infantil

Están concibidos como un instrumento de desenvolve-

en escolas infantís de 0-3 non sostidas con fondos públi-

mento rural nos que prima a colocación en concellos con

cos e se procede á súa convocatoria.

menos de 5.000 habitantes.
Esta medida de apoio ás familias e instrumento conciliaEste programa comezou a súa andadura no ano 2000 coa

dor da vida familiar e laboral, vai dirixido a aquelas per-

denominación de rede de coidadores na casa, consistente

soas con nenas/os de 0-3 anos a cargo, solicitantes de

no coidado de nenos e nenas de entre tres meses e tres

prazas en escolas infantís 0-3, sostidas con fondos públi-

anos no seu domicilio durante o período de traballo dos

cos e que non resultasen adxudicatarias/os por falta de

pais e nais ou de calquera outro impedimento. Iniciouse

prazas dispoñibles e tamén, aquelas persoas residentes

este programa en colaboración cos concellos e asináron-

en localidades onde non existan centros sostidos con fon-

se convenios con aquelas corporacións locais que esta-

dos públicos.

ban interesadas en implantar posteriormente o servizo
de proximidade (servizo de gardería prestado en local do

Mediante o cheque infantil trátase de prover dunha praza

concello) creado no ano 2001. Ata o ano 2006 asináronse

de educación infantil a/o beneficiaria/o, contribuíndo á

convenios cos concellos para a prestación do servizo.

cobertura dos gastos de asistencia e de servizo de comedor.

No ano 2005, o Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo
que se regulan os centros de menores e os centros de

Son as delegacións provinciais as que realizan os bare-

atención á infancia, regula por primeira vez os puntos de

mos, similares ao das escolas infantís 0-3, elaboran as

atención á infancia.

listas e adxudican as prazas segundo as preferencias das/
dos solicitantes.

Xa no ano 2007, a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar convoca unha orde de axudas para o mantemento

A axuda materialízase en cheques nominais emitidos a

e mellora na calidade dos puntos de atención á infancia

favor das/dos beneficiarias/os que deben entregar ao

dependentes das corporacións locais.

centro prestador como pagamento, máis no seu caso, a
parte que deba achegar a/o beneficiaria/o.

No ano 2008, convócase unha orde de axudas para o
mantemento dos puntos de atención á infancia ( xunto

O custo das prazas adheridas ao programa de cheque in-

coa de escolas infantís) dependentes de corporacións lo-

fantil establécese en 130€/mes para asistencia, 215€/mes

cais.

para asistencia e comedor, e 90€/mes para prazas en horario de tarde.

Ao abeiro desta orde concedéronse axudas a 28 por un
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A cantidade que se paga a cada beneficiaria/o, de ser o

Ás familias danlle:

caso, establécese en función da renda da unidade familiar, tomando como referencia o IPREM, de xeito que en

n

ningún caso pagará máis de 143€.
Os centros participantes son centros privados que poñen

Posibilidade de encontro con outras familias que teñan
características e necesidades similares.

n

a disposición do programa un número determinado de

Posibilidade de dialogar, de reflexionar e analizar a vida
cotiá, a súa influencia na educación dos nenos.

prazas e asumen a obriga de respectar nestas, os prezos
máximos fixados.

n

Posibilidade de acceso a unha formación continuada

Poderán ser centros partícipes, todos os que están auto-

n

Oportunidade de proporcionar aos seus fillos e fillas

rizados e desexan incluírse no programa.
As prazas ofertadas polos centros partícipes neste pro-

unha resposta educativa próxima.
Ás nenas e nenos ofrécelle:

grama para o curso 2008/2009 ascenden a 3.765, das
que 1.360 son con comedor, 882 sen comedor e 1.523 en

n

Encontro con outros nenos e nenas e adultos

n

Participación en actividades lúdicas

por toda a Comunidade Autónoma.

n

Experimentación, exploración e aprendizaxe

4.6.2.7 Programa Preescolar na Casa

Á comunidade facilítalle:

horario de tarde.
O número de centros participantes é de 130 distribuídos

Trátase dun programa que pretende contribuír á formación das familias para o desenvolvemento harmónico da

n

Espazo de comunicación, debate, reflexión, creación,...

n

Axuda no rexurdir da actividade comunitaria, desenvol-

infancia. Comezou a súa andaina no ano 1977 e en 2003
asumiu o Programa educar en familia, financiado pola antiga Consellería de Familia desde o ano 1995.
Para levar a cabo este programa cóntase coa Fundación

vendo proxectos comúns
n

Revitalización da cultura

n

Posibilidade de levar a cabo unha cultura de educación

Preescolar na Casa, coa que se asinou un convenio de colaboración por unha contía de 556.407€.

infantil familiar.
Vai dirixido ás familias galegas con nenos e nenas de cero
a seis anos. Un dos seus principios básicos nos que se fun-

As accións anteriores acádanse, entre outros, a través

damenta o programa é o emprego da lingua galega.

dos seguintes medios:

Os servizos que oferta Preescolar na casa destínanse ás

n

familias, aos nenos e nenas e á comunidade.

Reunións quincenais en concellos, de orientación nas
que participan os pais e nais cos seus fillos xunto cunha
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dinación Pedagóxica para o ciclo de educación infantil

orientadora ou orientador.

0-3 e Resolución do 25 de agosto de 2008 do secretario
n

Servizo de orientación educativa a través de e-mail, co-

xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar so-

rreo ordinario, teléfono.

bre designación de coordinadores/as pedagóxicos/as.

n

Programas semanais de radio e televisión

n

Préstamo de libros en galego e xoguetes

n

Ludobiblioteca itinerante

n

Proxecto educativo das escolas infantís da Xunta de Galicia. Documento marco.

n

Visitas a escolas infantís e xuntanzas cos equipos directivos.

No ano 2008 organizáronse reunións quincenais en 270

1.3. Plan de dinamización lingüística:

concellos de Galicia nas que participaron 4481 familias e

n

Liñas estratéxicas.

n

Publicacións dirixidas ao persoal e ás familias.

n

Publicacións dirixidas ás crianzas.

n

Proxecto audiovisual Cousiñas.

n

Estratexias de dinamización dirixidas ás escolas.

4618 menores.
4.6.2.8 Plan de mellora e calidade das escolas infantís
0-3
O Plan de Calidade das escolas infantís 0-3 para o período
2006-2009, foi elaborado pola Secretaría Xeral da Igualdade co obxecto de marcar as liñas de traballo que se ían
acometer no trienio. As principais accións deste plan son
as seguintes
1.4. Programa de apoio educativo dirixido ás familias. Os
1.-Mellora do Proxecto educativo.

espazos das familias.

1.1. Proxecto curricular.

Posta en funcionamento dos Espazos das Familias, en

Participación na elaboración do currículo da educación

colaboración coa Fundación Preescolar na Casa. No cur-

infantil, mediante a constitución dun grupo de traballo.

so 2007-2008 desenvólvense en 7 galescolas e no curso

Entrega da proposta en xullo de 2007.

2008-2009 en 7 escolas infantís da Xunta de Galicia e en
25 galescolas.

1.2. Proxecto educativo
n

Coordinación pedagóxica das escolas infantís 0-3 de

2.- Mellora na calidade do servizo.

Galicia: Creación da figura do coordinador pedagóxico

n

das escolas infantís en setembro de 2007.

Obras de reforma e adecuación nas escolas infantís de
Nosa Señora do Campo (Ribadeo), Vite (Santiago de
Compostela) e Celeiro.

n

Comisión de Coordinación Pedagóxica das Escolas Infantís 0-3 de Galicia a través das seguintes resolucións:
Resolución do 19 de agosto de 2008, da Secretaría Xe-

n

Elaboración dunha proposta de equipamento básico
que inclúe mobiliario e material didáctico.

ral da Igualdade, pola que se crea a Comisión de Coor-
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n

Dotación de mobiliario e material didáctico nas escolas

n

infantís de Vite e Celeiro.

Mellora de equipamentos informáticos das escolas infantís mediante un convenio coa Consellería de Innovación e Industria.

n Promoción da mellora dos recursos de atención a nenas e

n

nenos con necesidades específicas de apoio educativo.

n

Creación do portal educativo.

Convenio coa Asociación Galega de Atención Temperá

n

Publicación da revista Espazo cero-tres.

n

Campañas de sensibilización:

n

Xoguete non sexista.

n

Dereitos da infancia.

para desenvolver o un programa de investigación sobre
detección precoz, o programa a_tempo. O convenio inclúe formación ao persoal das escolas infantís da Xunta
de Galicia. Período de desenvolvemento: 2006 – 2009
3.- Proxecto formativo
n

Constitución da comisión de seguimento do Plan de Calidade, na que se integran catro directoras/es de Esco-

4.6.2.9 Plan de formación 2008

las Infantís da Xunta de Galicia.

O Plan de Formación estruturouse a partir de dous piares básicos; por un lado, das necesidades detectadas pola

n

Impulso do proceso formativo:

n

Organización de cursos de formación dirixidos ao per-

propia Secretaría Xeral de Igualdade e por outro das necesidades suxeridas polo persoal das escolas, que se extraen da análise das enquisas.

soal das escolas da Xunta de Galicia: Proxecto educativo, Primeiros auxilios, Dietética e manipulación de

O formato adoptado para as actividades formativas foi a

alimentos, Atención temperán.

modalidade presencial, cunha duración de 20 horas –16
presenciais e 4 prácticas– convocadas preferentemente

n

Plan de Formación 2008. Deseño e organización de 12

os sábados en xornadas de oito horas, catro pola mañá e

actividades formativas que se desenvolven en 36 edi-

catro pola tarde. Deste xeito en dous sábados impártese

cións, nas distintas cidades galegas, ao longo de todo

un curso.

o ano 2008.
Así mesmo, compleméntase este plan coa orde que regun

I Congreso galego de educación infantil

n

Plan de Formación 2009

la as axudas económicas individuais para a asistencia a
actividades de formación.
Co obxecto de facilitar as tarefas de xestión relacionadas

4.- Proxecto de inclusión das TIC e creación de novos

cos cursos, habilitouse unha plataforma web que permi-

recursos sociais

tise facer de xeito automático as tarefas de matrícula e

n

Conexión de todas as escolas dependentes da Xunta de

a relación coas persoas participantes nas actividades. A

Galicia á internet de banda ancha.

través da plataforma as/os usuarias/os, unha vez rexistradas/os, poden acceder ás actividades formativas dispo-
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ñíbeis e facer a súa preinscrición. Tamén poden acceder,

n

A planificación da acción educativa na educación infantil (4)

desde o seu perfil, ao seu historial formativo ou cursar
consultas relacionadas co Plan de Formación.
n

A educación psicomotriz na educación infantil (1)

n

O xogo na educación infantil (1)

n

Primeiros auxilios (4)

tificacións.

n

Dietética e manipulación de alimentos (1)

Progresivamente fóronse incorporando os diferentes pro-

Datos do Plan de Formación 2008

tocolos elaborados, de xeito que desde o verán de 2008,

n

Nº de actividades: 12

n

Nº de edicións: 36

n

Nº de prazas ofertadas: 1100

n

Nº de persoas preinscritas: 897

n

Nº de preinscricións cursadas: 3375

A plataforma é de gran utilidade para as persoas encargadas da administración do plan xa que permite facer a
selección das profesionais que van participar nas actividades; ademais elabora automaticamente os documentos
de control de asistencias, os listados, as actas ou as cer-

incluso as enquisas de avaliación se responden on-line,
por parte das persoas asistentes aos cursos, coa comodidade e aforro que iso supón en papel e en tempo.
Todos os datos relacionados coas actividades quedan
gravados na plataforma o que permite reeditar certificación ou sacar listados en calquera momento.
Módulos formativos ofertados na Orde do 5 de maio
de 2008

4.6.3. Atención ás familias

n

Dinamización Lingüística (4)

n

Introdución ás novas tecnoloxías (6)

n

Igualdade de xénero (4)

n

Formación inicial para o persoal das galescolas (4)

n

Dirección, xestión e avaliación de centros (2)

n

Atención a nenas e nenos con necesidades específicas

4.6.3.1. Familias numerosas
A normativa vixente en materia de familias numerosas
recóllese na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas e o Real decreto 1621/2005,
do 30 de decembro, polo que se aproba o regulamento
da dita Lei.
Entre os seus preceptos cabe salientar:
n

Clasificación das familias numerosas en dúas categorías:

de apoio educativo na escola infantil (4)
n
n

A organización do ambiente e do tempo educativo (1)

Xeral: á que pertencen aquelas familias con menos de
cinco fillos
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n

Especial: na que se engloban as familias con cinco ou

Concíbese como unha medida de apoio social baseada

máis fillos

na colaboración entre a Administración autonómica e a
iniciativa privada e ten como obxectivo facilitar o acceso

Esta clasificación matízase coa introdución dalgúns cri-

das familias numerosas a distintos bens e servizos me-

terios cualitativos: a condición de minusvalía dos fillos, a

diante descontos ou outro tipo de vantaxes que amplíe e

renda familiar per cápita e o feito dos partos, adopcións

complemente, na nosa Comunidade autónoma, os bene-

ou acollementos múltiples.

ficios que actualmente outorga o título oficial de familia
numerosa.

A expedición do título de familia numerosa dá dereito a
beneficios de diversa índole entre os que se poden des-

O carné familiar é unha tarxeta non financeira, persoal e

tacar:

intransferible ao dispor dos membros das familias numerosas que solicitan a expedición do carné familiar, sempre

Rebaixa nas matrículas universitarias do 50% para fami-

e cando cumpran os requisitos necesarios para estar in-

lias de categoría xeral e do 100% para as de categoría

cluídos dentro do titulo oficial de familia numerosa esta-

especial.

blecidos na Lei 40/2003, do 18 de novembro.

n

Descontos en Renfe, Feve, autobuses interurbanos e Air

Dende a súa creación o número de entidades adheridas

Europa (20% para os de categoría xeral, 50% para os

foi aumentando ano tras ano. Na actualidade podemos

de categoría especial)

contar coa colaboración desinteresada de 1929 entidades
das que se beneficiaron unhas 44.499 persoas.

n

Axudas para a compra de vivenda habitual
O número de tarxetas por provincias en vigor ó 31/12/2008

O número de títulos tramitados no 2008 ascenden a

son as seguintes: A Coruña: 19.464, Lugo: 3.805, Ouren-

6.241; repartidos por provincia e categorías tal e como se

se: 4109,Pontevedra: 17.121

reflicte na seguinte táboa: (táboa 4.19)
O

Táboa 4.19
PROVINCIA

teléfono

de

información

para

este

programa

(981957027) recolle todas as inquedanzas e dúbidas que
CATEG. XERAL CATEG. ESPECIAL

TOTAIS

xorden tanto entre as familias numerosas como entre os

2.308

259

2.567

traballadores sociais, concellos, asociación, federacións,

Lugo

569

48

617

etc., en temas relacionados co carné familiar ou co título

Ourense

481

85

566

2.268

223

2.491

A Coruña

Pontevedra

de familia numerosa.
Portal www.familiasgalegas.org

Carné Familiar

O portal web concibiuse cunha tripla finalidade: por un

Dentro da política do Goberno en apoio á familia, a Xunta

lado, dar soporte a unha canle de comunicación e infor-

de Galicia, puxo en marcha, durante o ano 2001, un novo

mación coas familias en xeral e por outro, como espazo

programa de apoio ás familias numerosas denominado

de traballo para a rede de profesionais da educación fa-

“carné familiar”.

miliar e de soporte para futuros traballos do Observatorio
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Galego da Familia.

A disposición adicional sétima da Lei 16/2007, do 26 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autó-

Baixo a ligazón www.familiasgalegas.org, desenvolveuse

noma de Galicia para o ano 2008 establece que aquelas

unha páxina web pública que oferta información e servi-

persoas que, na data de entrada en vigor desta lei, tive-

zos de especial interese para as familias.

sen fillos/as menores de tres anos terán dereito a percibir
unha prestación de 360€ por cada un cando, por razón

Pódense diferenciar as seguintes seccións desenvoltas:

dos ingresos obtidos durante o ano 2006, nin elas nin

Menú; Preguntas Frecuentes; Axudas e Subvencións;

ningún dos membros da súa unidade familiar estivesen

Documentación; Novas/Avisos; Trámites: neste apartado

obrigados a presentar declaración polo imposto sobre a

cabe destacar o trámite da Renovación Carné Familiar

renda das persoas físicas correspondente a ese período.

Galego, como proceso telemático a través do cal a persoa
encargada deste trámite na Vicepresidencia, recibe unha

En desenvolvemento desta disposición publicouse a Orde

notificación vía correo electrónico cada vez que alguén

do 26 de marzo de 2008 pola que se establecen as bases

cubre o formulario de renovación a través do portal; Guía

polas que se rexerá a concesión da prestación económica

de Comunicación; Ligazóns.

de pagamento único por fillas e fillos menores de tres
anos para o ano 2008.

4.6.3.2 Prestación económica de pagamento único por
O abeiro desta orde recibíronse as seguintes solicitudes:

fillo/a menor de tres anos
A Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, a infancia
e da adolescencia establece no seu artigo 3.2 como pri-

n

Solicitudes recibidas 37.742.

n

O 80,07% das axudas solicitadas resolvéronse favora-

meiro principio reitor da actuación dos poderes públicos
de Galicia o impulso dunha política integral de apoio á
familia que teña en conta as súas necesidades básicas e
as dos seus membros regulando, segundo o artigo 11.3,
aquelas prestacións económicas ou técnicas, que teñan
por obxecto incidir favorablemente nas situacións de carencia familiar.

blemente. (táboa 4.20)
Táboa 4.20
SOLICITUDES

Solicitudes tramitadas

A Xunta de Galicia co fin de paliar, na medida do posi-

37.742

Axudas concedidas

30.229

Axudas denegadas

7.547

ble, os gastos dos primeiros anos de crianza dun fillo/a
estableceu, hai algúns anos, deducións da cota íntegra
autonómica do imposto sobre a renda das persoas físi-

4.6.3.3 Programa de educación familiar

cas polo nacemento de fillos/as. Sen embargo non todas

As actuacións levadas a cabo neste sector a través do

as persoas teñen obriga de efectuar a dita declaración e

programa para a educación familiar veñen encamiñadas a

son precisamente as de menor capacidade económica. A

facilitar e mellorar as deficiencias e dificultades polas que

través destas axudas directas a Xunta de Galicia pretende

atravesan algúns núcleos familiares, de xeito que poidan

equiparar a este colectivo de persoas, con aqueles que

exercer as súas funcións máis eficazmente. A experiencia

gozan da correspondente dedución fiscal.

levada a cabo nesta Comunidade Autónoma desde 1994,
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ano no que se puxo en marcha este programa, supón un

problemas de cara ao futuro e a súa participación social.

peso moi importante na complementariedade das intervencións asistenciais á hora de dar apoio ás familias des-

O persoal técnico especializado, que contrate a entida-

de as competencias dos servizos sociais.

de local para desenvolver o programa para educación
familiar, deberá ter preferentemente a titulación de edu-

A existencia dunha rede de profesionais que desenvolven

cación familiar. Tamén poderán ser contratadas persoas

os programas para a educación familiar nas entidades lo-

con titulación de psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía,

cais galegas ten un carácter extratéxico para as políticas

traballo social, así como diplomadas/os en maxisterio que

públicas de familia, tanto pola labor de prevención como

con anterioridade ao ano 2004 viñan desenvolvendo o

de orientación e asesoramento que presta. A Xunta de

programa.

Galicia, en consecuencia, mediante unha orde de subvenciós apoia a existencia, mantemento e coordinación desta

Para levar a cabo este programa publicase anualmente

rede en cooperación coas entidades locais.

unha orde que ten por obxecto convocar, en réxime de
concorrencia competitiva, e aprobar as base polas que se

O obxectivo deste programa consiste na intervención

rexe a concesión de subvencións, para o financiamento de

social individualizada de carácter integral en núcleos fa-

programas para a educación familiar que desenvolverán

miliares que se atopan en situación de dificultade social

as entidades locais, a través de persoal técnico especiali-

ou risco. Esta intervención contemplará tanto actuacións

zado que se incorporará ao equipo de servizos sociais bá-

socioeducativas e asistenciais, como de inserción socio-

sicos. Poderán concorrer os concellos que presenten un

laboral.

programa para a educación familiar de forma individual
ou as agrupacións de concellos que acorden desenvolver

Os proxectos deberán ter un carácter integral, de xeito

o programa de forma conxunta.

que se estableza unha diagnose individual de cada núcleo
familiar obxecto da intervención, así como a planificación

Normativa:

de actuacións encamiñadas a superación da situación
que presente o núcleo familiar.

Orde do 11 de xuño de 2008 pola que se convocan subvencións para o desenvolvemento de programas para

E contemplarán actuacións nas áreas de: educación para

a educación familiar polas entidades locais de Galicia.(

a saúde, formación para o emprego, seguimento escolar

DOG nº 121, do 24.06.2008), modificada por Orde do 29

e prevención do absentismo escolar, vivenda, etc, acordes

de setembro de 2008 (DOG nº 202 do17.10.2008).

coa diagnose realizada de cada núcleo familiar. Así mesmo, incluirán un sistema de indicadores que permita a va-

Orzamento: 2.055.346,92 euros.

loración continua e final da intervención social realizada.
Número de subvencións a concellos para programas de
A intervención familiar terá un carácter continuado co fin

educación familiar 2008. (táboa 4.21)

de acadar os obxectivos propostos para cada núcleo familiar, dotando ás familiar das competencias necesarias
para que acaden a súa plena autonomía na solución de
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Táboa 4.21

de servir como un instrumento eficaz na protección da
familia de acordo coas competencias atribuídas á Vice-

PROVINCIA

CONCELLOS BENEFICIADOS

CONTÍA

A Coruña

75

729.316,65 €

Lugo

35

398.112,98 €

Ourense

39

444.863,98 €

Pontevedra

50

483.053,88 €

Total

199

2.055.346,92 €

presidencia da Igualdade e do Benestar – Secretaría Xeral
da Igualdade.
Este programa pretende axudar as familias que así o requiran a solucionar tales situacións de crise ou conflito,
eliminando ou, cando menos, atenuando as consecuencias que estes levan aparelladas, previndo e evitando especialmente a implicación das/dos fillas/os nos conflitos

Nº de familias beneficiarias: 6.135

dos seus pais.
4.6.3.4 Gabinetes de Orientación Familiar (GOF)
O artigo 12 da lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da fa-

Por outra banda, este servizo actúa como un recurso en

milia, a infancia e a adolescencia, sinala as actuacións,

estreito contacto cos equipos de atención ao menor, co-

tanto preventivas coma asistenciais, a impulsar pola

laborando con eles na atención ás familias de menores

Administración galega. O desenvolvemento deste eido

susceptibles de ser sometidos a medidas de protección.

de intervención vén definido na Sección primeira do Capítulo I-Titulo I, do Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro,

Estes gabinetes, dependentes das delegacións provinciais

polo que se refunde a normativa reguladora vixente en

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, están in-

materia de familia, infancia e adolescencia e a súa mo-

tegrados por especialistas en traballo social, dereito e psi-

dificación efectuada polo Decreto 406/2003 do 29 de

coloxía. Entre os seus obxectivos destácanse:

outubro. Segundo o artigo 9º desta norma os gabinetes
de orientación familiar constitúense como un recurso

n

Informar e asesorar tecnicamente ás familias sobre

especializado no apoio e promoción da calidade de vida

problemáticas sociais, psicolóxicas e xurídicas nas que

das familias, así como atención a situacións problemáti-

puideran atoparse.

cas ou de riscos que poidan estar asociadas a procesos
de desintegración familiar. Desde este punto de vista, os

n

Proporcionar ás familias o acceso a recursos axeitados

diferentes momentos da transición e crise que se atopan

para o desenvolvemento de canles normalizados de

ao longo do ciclo evolutivo familiar poden dar lugar a

convivencia.

múltiples situacións de risco que desemboquen, entre
outras consecuencias, nun deterioro da convivencia e

n

Dotar ás familias das habilidades necesarias para en-

nunha ruptura da unidade familiar co conseguinte sufri-

frontar as súas necesidades, proporcionándolles a au-

mento para os seus integrantes, de xeito especial para

tonomía suficiente para superar as súas propias difi-

os fillos.

cultades, favorecendo a mellor relación entre os seus
membros.

Polo tanto, os gabinetes de orientación (GOF) constitúense para a atención de conflitos familiares, como un recurso público, de carácter multidisciplinar, coa finalidade

n

Evitar a instrumentalización das/os fillas/los, ante as
diferentes situacións de conflitividade, fundamental-
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mente conxugal, desde os puntos de vista xurídico, eco-

n

nómico e emocional.

Asesoramento xurídico-legal en casos de separación
matrimonial, divorcio e incumprimento de acordos e
convenios reguladores, cun carácter obxectivo e impar-

n

Fomentar o mantemento da cooperación parental como

cial. Atención e información acerca de cuestións especi-

protectora da imaxe que as/os fillas/os teñen dos seus

ficamente relacionados co dereito de familia.

proxenitores, asegurando a continuidade da relación
con eles e a súa permanencia no entorno social, ma-

n

terial e afectivo.

Mediación familiar, entendida tanto como conxunto
de intervencións específicas dirixidas a promover procesos de negociación entre os membros da parella co

n

Informar, asesorar e prestar asistencia psicolóxica ás

obxecto de acadar acordos nos procesos de separación

mulleres, particularmente a aquelas que se atopen in-

e divorcio, como as intervencións dirixidas a resolver

mersas en procesos de conflitividade familiar.

conflitos entre outros membros da familia (pais/nais,
fillas/os, avoas/ós, etc.)

n

Os Gabinetes de Orientación Familiar para a consecución dos seus obxectivos poderán desenvolver as se-

n

Apoio e orientación psicosocial en casos de confliti-

guintes modalidades de intervencións, é dicir, os servi-

vidade ou crise familiar, conxugal ou interxeracional.

zos concretos que se poñen a disposición dos usuarios,

Prevención e intervención ante crises específicas dos

son as seguintes:

procesos de educación e crianza das/os fillas/os. Apoio
e orientación ás familias en procesos de reestrutura-

n

Información e orientación sobre os diferentes servizos

ción por entrada ou saída dalgún membro no sistema

de interese social e comunitario, tanto públicos como

familiar.

privados, que posibiliten a integración das persoas en
redes de apoio social.

GOF/ Seguimento anual 2008 (táboa 4.22)
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Táboa 4.22
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

Demandas
267

90

202

209

0

0

0

0

0

267

90

202

209

768

Conflitos ruptura-convivencia

76

22

98

101

297

Crises conxugais

81

27

30

29

167

Crises paterno-filiais

66

28

38

52

184

Crises familia extensa

16

6

5

8

35

Mixtas

17

6

16

8

47

Outras

11

1

25

6

43

Recibidas
Reorientadas
Atendidas

768

Tipoloxía demandas atendidas

Fontes de derivación
Servizo do menor

12

12

11

6

41

Outros servizos públicos

110

29

94

93

326

Iniciativa propia

136

47

91

93

367

9

2

6

9

26

197

68

147

176

588

70

22

52

33

177

105

33

282

59

479

12

5

19

97

133

172

52

635

41

900

Outras
Orixe da demanda
Local
Rexistro da provincia
Intervencións
Asesoramentos
Mediacións familiares
Apoios psicosociais
Atención
Sesións efectuadas

7.619

381

1.173

624

2.797

Persoas atendidas

369

148

1.265

736

2.518

Altas

202

77

131

62

472

Derivacións

38

0

0

38

76

Abandonos

50

11

0

7

68

Seguimentos practicados

65

0

0

463

528

Demandantes de atención
Mulleres

143

60

132

119

421

Homes

30

10

29

48

103

Parellas

48

6

19

8

72

Grupos familiares
Total demandas atendidas

43

9

22

14

76

267

85

202

189

672
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4.6.3.5 Programa de apoio a familias monoparentais

problemáticas que pudieran levar á exclusión deste co-

O obxecto deste programa é a prestación de apoio ás fa-

lectivo.

milias formadas por un único proxenitor con fillos e fillas
menores ao seu cargo, mediante o establecemento de

No ano 2008, a Vicepresidencia da Igualdade e do Be-

programas específicos que teñan como finalidade

nestar convocou una orde de axudas, a de 9 de xaneiro
de 2008 pola que se establecen as bases que rexen as

n

n

Potenciar a autonomía das familias monoparentais, eli-

axudas destinadas a entidades sen ánimo de lucro para

minando ou mellorando a súa situación de vulnerabili-

a realización de programas de apoio a familias monopa-

dade e/ou precariedade.

rentais, e se procede á súa convocatoria.

Axudar á crianza dos nenos e nenas e favorecer a súa

Con esta Orde de axudas subvencionouse a 24 entidades

socialización

sen ánimo de lucro o que repercutiu en que se beneficiaran deste programa 1030 familias e 80 menores.

n

Favorecer a incorporación da persoa responsable da familia ao mundo laboral, posibilitarlle a asistencia a acti-

4.6.3.6 Mediación familiar

vidades de formación laboral ou formación continua e

A mediación familiar na nosa Comunidade Autónoma

posibilitar o autoemprego.

está regulada mediante a lei 4/2001, do 31 de maio. Posteriormente mediante o Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro

n

Promover a inserción e permanencia laboral das mulle-

regulase a figura da/do mediadora/r familiar así como a

res soas con responsabilidades familiares e favorecer a

creación e regulación do Rexistro de Mediadoras/es Fami-

súa promoción profesional.

liares de Galicia, no que preceptivamente deberán estar
inscritas/os as/os mediadoras/es para así poderen desen-

n

Facilitar que estes proxenitores poidan participar en

volver axeitadamente a súa función, tal como prescribe o

igualdade de oportunidades e dispoñan de tempo para

artigo 18 da Lei reguladora da mediación.

realizar actividades sociais ou culturais.
O Rexistro de Mediadoras/es Familiares de Galicia así
n

Previr situacións de risco social.

como a mediación familiar está xestionado pola Secretaría Xeral da Igualdade. O referido Rexistro constitúese

Este programa, que se implantou no ano 2000, foi evo-

como un instrumento básico, control, organización e pu-

lucionando de tal xeito que de asinar convenios con 5 en-

blicidade das persoas mediadoras inscritas.

tidades no ano 2005 pasouse a convocar unha orde de
axudas destinada a corporacións locais e a entidades sen

Posteriormente publicase a Orde do 12 de xuño de 2003,

ánimo de lucro.

pola que se fixan as tarefas da mediación familiar en
Galicia (DOG do 23 de xuño) esta Orde está derrogada

Dito programa materializarase nunha serie de actuacións

pola Orde do 3 de xuño de 2008 (DOG do 3 de xuño) pola

nas seguintes áreas:formación para o emprego, vivenda,

que se fixan as tarefas da mediación familiar en Galicia

seguimento escolar e prevención do absentismo escolar,

coa finalidade de actualizar as tarefas de mediación. Si-

atención psicolóxica, etc., co obxecto de evitar aquelas

nalar que no artigo 18 do Decreto 159/2003 recoñece o
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dereito a mediación gratuíta os usuarios que reúnan ou

como moeda de cambio na negociación.

poidan reunir a condición de beneficiarios do dereito de
asistencia xurídica gratuíta de conformidade cos criterios

n

Conseguir unha solución pactada aos conflitos que poi-

establecidos na Lei 1/1996, de 10 xaneiro, de asistencia

dan xurdir en supostos de ruptura matrimonial ou de

xurídica gratuíta.

parella, tanto se o conflito se produce antes do inicio
dun procedemento xudicial como unha vez iniciado o

A partires do ano 2007 publicase unha orde de subven-

mesmo.

cións anualmente no ano 2008 publicouse a Orde do 31
de xullo de 2008 pola que se regulan as subvencións para

n

Proporcionar un ambiente pacificador e un espazo neu-

a cobertura do custo de procesos de mediación familiar

tral para que as negociacións se produzan sen enfron-

en Galicia (DOG nº 168 do 1 de setembro) para todas as

tamentos, modificando o papel dos actores de xeito que

persoas residentes na Comunidade Autónoma.

o protagonismo lle corresponda á parella que será a
que decida activamente sobre o seu futuro.

MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUÍTA
A mediación familiar é un procedemento de resolución

n

Conseguir acordos duradeiros e menos incumprimen-

de conflitos, extraxudicial e voluntario, que mediante a

tos dos mesmos, xa que os pactos negociados e acep-

intervención dunha persoa profesional especializada no

tados libremente perduran sobre os impostos, evitan-

eido psico-socio-familiar e inscrita no Rexistro de Persoas

do as consecuencias negativas que se derivan dunha

Mediadoras de Galicia, trata de axudar ás parellas que

ruptura conflitiva (custo económico, custo emocional,

teñen ou tiveron unha relación para resolver de mutuo

maior duración do conflito, repercusión nos nenos e ne-

acordo as consecuencias da separación, nulidade, divor-

nas menores, etc).

cio ou ruptura da súa relación, e ofrecerlles unha solución
pactada para a súa problemática.

Desde a entrada en vigor o Decreto 159/2003, inscribíronse no Rexistro de Mediadoras/es Familiares de Galicia, das

No marco anterior créase, no ano 2007, o programa Me-

que foron estimadas 288. Desde o inicio só se produciu

diagal de “mediación familiar galega” coa finalidade de

5 solicitudes de baixa no Rexistro, de xeito que as inscri-

impulsar un maior coñecemento e aproveitamento social

cións vixentes actualmente son de 283.

deste recurso e achegalo a toda a cidadanía, establecendo unha liña de subvencións de cobertura de custo de

No ano 2008 inscribíronse 19 mediadoras/es.

procesos de mediación.
A súa distribución por provincias é a que segue: A Coruña
Obxectivos:

(129 mediadoras/es, 3 baixas); Lugo (18 mediadoras/es);
Ourense (37 mediadoras/es, 1 baixa); Pontevedra (103 me-

n

Axudar á parella a resolver, de seu, as discrepancias

diadoras/es, 1 baixa).

mantidas respecto da súa situación de conflito familiar
(divorcio, separación, nulidade, ...) para que tomen as

No ano 2008 a súa distribución é de A Coruña (17 media-

decisións máis axeitadas, fomentando a coparentalida-

doras/es); Lugo (1 mediadoras/es); Pontevedra (1 media-

de e reducindo o risco de que os/as menores se utilicen

doras/es).

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

85

Dende a implantación do programa “Mediagal” de media-

estando regulada a adxudicación de estadías por unha

ción familiar galega produciuse un incremento de solici-

orde de periodicidade anual, no ano 2008 Orde de 4 de

tudes de inscrición no referido Rexistro.

marzo pola que se regulan o procedemento de adxudicación de estadías nas residencias de tempo libre. O resto

En relación as mediacións realizadas dende o funciona-

do ano dedícanse ó desenvolvemento de programas de

mento do Rexistro de Mediadores é de 36.

vacacións xestionados pola Dirección xeral de Acción
Social(Programa de turismo social) e mais pola Secreta-

No ano 2008, o número de solicitudes de mediación é de

ría Xeral de Emigración ( programas de “Ven a Galicia,

19 (7 solicitudes desestimadas xa que non procede o ini-

ben con Galicia” e “Volver á Terra” ) estando ademais

cio da mediación, 12 solicitudes estimadas). Respecto as

dispoñibles as instalacións para institucións, asociacións,

12 solicitudes estimadas cabe subliñar que rematan con

organizacións sindicais e entidades que así o soliciten

acordo.

mediante escrito remitido á Secretaría Xeral da Igualdade. A Residencia de Panxón nos últimos dous anos fóra

Trátase de presentar este novo recurso como un sistema

do período estival estaba destinada a acoller a grupos e

de resolución pactada dos conflitos derivados da ruptura

asociacións de mulleres dentro do programa Tempos de

de parella que ten como obxectivo evitar os graves da-

Mulleres.

nos emocionais que se derivan dun conflito no proceso
de separación.

Os servizos que ofrecen aos usuarios inclúen inseparablemente o aloxamento, mantenza e limpeza dos cuartos,

Todo isto, situando a mediación familiar dentro do máis
amplo concepto da “cultura da mediación”, en definitiva,

podendo ser estes últimos de dúas, tres ou catro camas,
con aseo completo en todos os casos.

da “cultura da paz”.
Os programas de turismo familiar tiveron en Panxón 1.276
4.6.4 Ocio e tempo libre

beneficiarios e en Carballiño 1.145, e os outros programas

4.6.4.1 Residencias de tempo libre

da Vicepresidencia, tiveron 2.264 residentes en Panxón e

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da

4.180 en Carballiño, sumando un total de 4.540 persoas

Secretaría Xeral da Igualdade,. unha de interior situada

que se aloxaron en Panxón e 5.325 en Carballiño.

no municipio do Carballiño (Ourense), cunha capacidade de 140 persoas (susceptible de ampliación segundo a

4.6.5 Actividades de formación

distribución dos residentes), e outra de costa, situada en
Panxón no municipio de Nigrán (Pontevedra), cunha ca-

Cursos celebrados en Santiago de Compostela:

pacidade máxima de 280 persoas.
n

Iniciativas en intervención institucional na violencia
contra as mulleres:

Estas dúas residencias, nas que se ofrece un servizo completo que inclúe aloxamento e manutención, destínanse

n

Data: 3, 4, 5 e 6 de xuño

a diferentes usos segundo o período do ano do que se

n

Participantes:20 mulleres e 2 homes

n

P
 olíticas públicas de familia. Implementación e compa-

trate: O período estival (meses de xullo, agosto e primeiros dez días de setembro) resérvase ó turismo familiar,
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rativa en Galicia:
n

Data: 16, 17, 18 e 19 de setembro

n

Participantes: 18 mulleres e 3 homes

n

Deseño e aplicación de políticas de igualdade na admi-

nistración galega:
n

Data: 20, 21, 22, 23 e 24 de outubro

n

Participantes: 21 mulleres e 3 homes

Xornadas celebradas en Santiago de Compostela:
n

Enfoques no traballo socioeducativo con familias:

n

Data: 6 e 7 novembro

n

Participantes: 208 mulleres e 14 homes
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5.1 Acción social

n

Garantir os coidados, recursos e asistencia precisos,

5.1.1 MAIORES

especialmente daqueles que pola súa dependencia se

5.1.1.1 Área de Actuación

atopan nunha situación de maior vulnerabilidade

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ten a responsabilidade de desenvolver as medidas necesarias que

n

Establecer recursos de apoio comunitario, incidindo

permitan a cidadanía gozar dos máximos niveis de benes-

fundamentalmente en todas aquelas medidas que re-

tar a través duns servizos sociais públicos de calidade.

forcen o envellecemento no propio fogar, o apoio ás
familias coidadoras e a prevención do abuso e maltrato

Un colectivo que demanda especial atención é o das persoas

das persoas maiores.

maiores, un colectivo que medra rapidamente; en Galicia actualmente hai 602.862 persoas que superan os 65 anos de

n

idade (datos do INE: padrón municipal de habitantes 2007),

Potenciar as canles axeitadas de solidariedade e participación cidadá.

o que supón un 21,65% da poboación total de Galicia.
n

Sensibilizar o conxunto da sociedade na vinculación en-

A Subdirección Xeral de Maiores é a responsable da ava-

tre envellecemento e desenvolvemento, que estimule

liación da necesidade de recursos e actuacións encami-

unha valoración social dos maiores, especialmente en-

ñadas a cubrir as demandas do colectivo das persoas

tre as novas xeracións .

maiores, así como o fomento e a promoción de medidas
favorecedoras da plena participación dos maiores na so-

n

Recuperar o protagonismo e a utilidade social das per-

ciedade e da mellora da súa calidade de vida. Neste senso

soas maiores a través do fomento do asociacionismo e

dende esta subdirección preténdense desenvolver pro-

das relacións interxeracionais

gramas e liñas de actuacións co obxecto de conseguir:
n
n

Ter presente nos programas a perspectiva de xénero

Potenciar unha vellez saudable, dinámica, activa e solidaria co resto das xeracións. Fomentar a autorreali-

5.1.1.2 Programas

zación persoal desenvolvendo medidas que permitan

5.1.1.2.1 Actividades de ocio e tempo libre

ás persoas maiores vivir no seu contorno natural con

Proponse, xunto aos tradicionais actos de relación social,

dignidade e seguridade.

da comida e do lecer, un enriquecemento tanto na incor-
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poración de novos espazos de lecer en sintonía cos valo-

nou entre o 27% e o 49 % do custo real das prazas.

res da comunidade como na apertura a novas vías alternativas para encontros e intercambios gratificantes. Son

Asemade, establécense un número de 64 prazas subven-

actuacións que potencian a relacións sociais e favorecen

cionadas ao 50% sobre o prezo estipulado para aqueles

a participación dos maiores, fomentan o asociacionismo

beneficiarios que cumpran as súas “Vodas de Ouro” neste

das persoas maiores, melloran o coñecemento da súa cul-

ano e unha cota de 32 prazas gratuítas para persoas que

tura e tradicións e elevan a súa autoestima.

acrediten carencia de recursos económicos.

n

Turismo Social

Este programa pretende mellorar a saúde integral dos

Durante o 2008 beneficiáronse deste programa un total
de 2300 persoas

seus participantes, o que, sen dúbida, é un factor que contribúe á prevención da dependencia, e á vez dá resposta
ás súas necesidades de ocio, de convivencia e de comunicación. En resumo, axuda a mellorar a calidade de vida
dos maiores galegos.

Nº de beneficiarios por modalidade (táboa 5.1)
Táboa 5.1
MODALIDADE

ANO 2008

Termal

Este programa contemplou no ano 2008 as seguintes

Intercambio

modalidades:

Total

n

2.060
240
2.300

Modalidade de Turismo Termal, na que ademais da in-

n

corporación de tres novos balnearios, ofertáronse dúas

É un programa de envellecemento activo e saudable que

opcións:

comezou no 2007 e que se desenvolve en diferentes ca-

Programa “Galicia Natural”

sas de turismo rural de toda Galicia.
n

Todo incluído (transporte, aloxamento, manutención,
tratamento termal, atención sanitaria, animación so-

A Dirección Xeral de Turismo (Turgalicia) e a Dirección

ciocultural e póliza colectiva de seguros): 1967 prazas

Xeral de Acción Social, en colaboración coas Asociación
de Turismo Rural Galicia organizan este programa. Mate-

n

Só tratamento termal ( acoden por conta do solicitan-

rialízase en estancias de 5 días en casas de turismo rural,

te): 1075 prazas

situadas na Costa da Morte, o sur de Lugo, o sur de Pontevedra, Comarca de Tabeirós-Terra de Montes, Comarca

n

Modalidade de Turismo de Intercambio: Fíxose inter-

do Deza, Comarca do Eume, Ribeira Sacra ourensá, Allariz

cambio con Portugal. Ofertáronse 120 prazas con viaxe

e A Veiga.

e aloxamento; de Portugal viñeron a Galicia outros tantos beneficiarios.

Neste ano 2008 destináronse a este programa 200.000€
e participaron 585 persoas.

O custo deste programa ascendeu a 258.545€
n

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar subvencio-

Coñece o teu país

Consiste na organización e execución de distintas excur-
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sións e rutas que se realizan polo territorio galego e limítro-

n

fe. Posibilita ás persoas maiores o coñecemento da realida-

cialmente as do rural, nunha actividade lúdica e par-

de actual e do patrimonio histórico e cultural do noso país.

ticipativa.
n

Fomentar un ocio activo e hábitos saudables nas per-

n

Constituír un lugar de encontro provincial dos maio-

Este programa, ademais de posibilitar un mellor coñecemento do noso país e facilitar a convivencia e comunica-

Potenciar a participación das persoas maiores, espe-

soas de idade avanzada.

ción con outras persoas, pretende incrementar a calidade

res e das institucións e entidades que traballan neste

de vida e dar unha resposta ao tempo de lecer dos maio-

sector.

res como persoas activas e integradas no seu contorno.

n

Fomentar a colaboración, compromiso e intercambio de
experiencias dos centros, entidades e outras adminis-

Este programa tivo en total un custo económico para a

tracións implicadas na atención aos maiores galegos.

Administración de 180.000€

n

Durante o 2008 houbo un total de 11.000 prazas

n

Impulsar unha imaxe positiva da realidade actual dos
nosos maiores.
Ofertar alternativas saudables, enriquecedoras e gratificantes para o tempo libre.

n

No ano 2008 destináronse a este programa 405.897€ e

Xuntanzas dos maiores

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xun-

participaron aproximadamente unhas 60.000 persoas

ta de Galicia, continuou neste ano coa organización das
catro Xuntanzas Provinciais dos Maiores Galegos, como

n

unha oportunidade festiva de encontro multitudinario e

Dentro desta Campaña desenvolvéronse os programas:

participación das persoas maiores de Galicia –usuarias

Xuntos polo Nadal e Celebrando o Nadal.

Campaña Nadal

das residencias e centros sociocomunitarios dependentes da Xunta de Galicia– ás que se suma unha represen-

n

tación de maiores de todos os concellos e das entidades

É un programa de convivencia totalmente gratuíto para

máis representativas que traballan neste sector.

que 150 galegos, maiores de 65 anos ou pensionistas

Xuntos polo Nadal

maiores de 60 e sen familia, non se atopen sós nestas
Neste novo marco, iniciado no ano 2006, ofrécense aos

datas e poidan gozar duns días de vacacións con outros

maiores unhas grandes festas participativas e activas nas

maiores na mesma situación. Este programa desenvol-

que, con carácter anual e rotativo, os maiores de toda a

veuse nas Residencias de Tempo Libre do Carballiño de-

provincia se xuntan un día ao ano. Así mesmo estas festas

pendente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

convértense nun espazo e nunha referencia da política de
programas de envellecemento activo que se están a facer

n

en Galicia.

Este programa, que se levou a cabo para os cerca de

Celebrando o Nadal

40.000 usuarios dos Centros Sociocomunitarios de BeNo ano 2008 cómpre sinalar a Gran Romaría de Maiores

nestar, dependentes da Vicepresidencia, fixo posible a

do Carballiño

realización de múltiples actividades e talleres de ocio,
convivencia e relacións interxeracionais, propios destas

Estes grandes encontros teñen como obxectivos:

datas.
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Por outra banda, tamén dentro deste programa, todos

evitar que a pelota caia no seu campo. Utilízase unha

os maiores residentes en centros dependentes da Vice-

pelota de maior volume e máis lixeira. Nesta modalidade

presidencia e tutelados pola Fundación Galega para o Im-

substitúese a terminoloxía competitiva por outra máis

pulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en

colaborativa.

Situación de Dependencia (FUNGA) recibiron un pequeno
agasallo persoal o día de Reis, tendo en conta que moitos

A Secretaría Xeral do Benestar e a Dirección Xeral para o

deles carecen de familia. Entregáronse un total de 3.329

Deporte colaboran na organización desta actividade de-

agasallos.

portiva en centros de maiores de Galicia, que se concreta
en cursos de formación de monitores, adestramentos se-

A Vicepresidencia destinou a estes programas unha canti-

manais, encontros provinciais de cachibol e un encontro

dade aproximada de 280.000€, beneficiándose del, máis

galego de cachibol.

de 40.000 persoas maiores.
Participan equipos dos seguintes centros:
n

Educación para a saúde, autocoidado, alimentación sa

- Residencia Torrente Ballester

e coidado físico

- Fogar da Coruña

A saúde é un dos tres piares nos que se basean as políti-

- Residencia de Carballo

cas de avellentamento activo. Á Vicepresidencia corres-

- Residencia de Burela

póndelle ofrecer a súa colaboración ao departamento

- Fogar de Lugo

de saúde para que os maiores poidan levar unha vida sa,

- Centro de Servizos Sociais de Vilalba

activa e duradeira. A través desta vía de programas na

- Fogar de Pontevedra

que se estableceu un punto de coordinación entre os de-

- Fogar de Vigo

partamentos de servizos sociais e de saúde, leváronse a

- Residencia Campolongo

cabo actuacións concretas de información para fomen-

- Centro Social do Calvario

tar hábitos de comportamento que reduzan os factores

- Fogar de Ourense

de risco de enfermidades, que posibiliten a realización

- Centro de Servizos Sociais de Carballiño

de actividades físicas adecuadas. Tamén se levan a cabo

- Centro de Servizos Sociais de Pontepelamios

programas de promoción da saúde bucal e podolóxica e

- Centro de Servizos Sociais de Ribadavia

de educación para autocoidados a medida que envelle-

- Residencia da Terceira Idade de Ferrol

cen. Así mesmo, realízanse propostas de actuacións de

- Residencia da Terceira Idade Porta do Camiño

información e formación sobre a alimentación e dan ás

- Monforte de Lemos

persoas maiores a posibilidade de elixir alimentos sans e

- Bande

dietas nutricionais adecuadas.

- A Estrada

n

Cachibol

n

Acollemento Familiar de Persoas Maiores e Persoas

É un deporte de características similares ao boleibol

con Discapacidade

adaptado ás persoas maiores e persoas con discapa-

O acollemento familiar é un programa que pretende faci-

cidade. Como o boleibol, xógase con pelota, con dous

litar a integración de persoas maiores e persoas con dis-

equipos situados a ambos lados dunha rede e deben

capacidade (cun grao de minusvalidez igual ou superior
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ao 65%) no seo dunha familia alternativa que ademais

n

de proporcionarlle un bo ambiente e un bo trato familiar,

As familias acolledoras deberán ter o seu fogar nalgún

atenda as necesidades derivadas da súa avanzada idade

concello de Galicia e polo menos un dos compoñentes

e/ou discapacidade.

desta familia terá unha idade comprendida entre os 18 e

As familias acolledoras

os 65 anos. Deberán gozar de boa saúde e non padecer
O fin primordial do acollemento familiar consiste no man-

limitacións físicas ou psíquicas que lles impidan atender

temento da persoa maior ou con discapacidade no seu

as tarefas domésticas normais.

medio habitual. Aténdense, deste xeito, situacións persoais e sociais críticas tales como a soidade e o illamento

As contías das axudas oscilan entre os 421€/mes para

que agudizan o deterioro físico e psíquico. Así mesmo,

persoas maiores con autonomía e 700€/mes para per-

evítase ou retárdase o ingreso destas persoas en centros

soas maiores en situación de dependencia ou persoas

residenciais.

con discapacidade que necesitan doutra persoa para a
realización das actividades da vida diaria.

As solicitudes para acollerse a este programa e as axudas económicas destinadas a sufragalo tramítanse nos

n

concellos. As delegacións provinciais da Vicepresidencia

ción de especial vulnerabilidade: ACOMPÁÑOTE

da Igualdade e do Benestar son as encargadas de selec-

A finais do ano 2006 iniciouse a instalación dunha nova

cionar os beneficiarios da axuda económica e de asignar

plataforma tecnolóxica que posibilitou o mantemento

a contía adecuada, tendo en conta os ingresos mensuais

dun servizo de localización permanente de persoas maio-

líquidos dos solicitantes e as contías fixadas na orde regu-

res, menores e con discapacidade, que se atopaban nun-

ladora destas axudas.

ha situación persoal de especial vulnerabilidade, a través

Servizo de localización e control de persoas en situa-

da implantación e xestión dunha plataforma tecnolóxica
No exercicio 2008 destinouse un orzamento de 2.199.561€,

de servizos de localización e control.

o que posibilitou atender ao longo do ano un total de 475
beneficiarios.

Para a xestión deste programa asinouse un contrato coa
U.T.E. Telefónica–Coremain que rematou o 31 de decem-

n

bro

As persoas acollidas

Os destinatarios deste programa poden ser persoas maiores de 65 anos. As axudas varían, segundo sexan persoas

Poden ser beneficiarios deste programa todas aquelas

con autonomía ou con dependencia, e persoas con disca-

persoas maiores, menores ou con discapacidade, que de-

pacidade entre 18 e 65 anos, diferenciando se teñen máis

bido as súas condicións de saúde ou limitacións persoais,

do 65% de minusvalía ou máis do 75% e precisan unha

se atopen nunha situación de especial fraxilidade ou vul-

axuda de terceira persoa.

nerabilidade e que requira a utilización de dispositivos de
localización ou control.

A contía das axudas tamén varía se o acollemento se leva
a cabo na vivenda do acolledor ou na vivenda do acolli-

Nesta primeira fase de implantación deste programa, xa

do.

se conta cun número que oscila ao redor de 100 beneficiarios.
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n

A finalidade do programa é acadar unha mellor calidade

Programa de estadías temporais

As estadías temporais pretenden ofrecer unha alternati-

de vida e atención para estas persoas, así como apoiar as

va de coidado institucional temporal ás persoas maiores

súas familias no seu coidado.

dependentes, co obxectivo de posibilitar a súa permanencia no fogar e colaborar, se é o caso, coas familias que

Este dispositivo de protección está dotado dunha grande

os atenden cando por unha serie de motivos non poidan

flexibilidade, por canto permite atender as necesidades

prestarlles os debidos coidados.

particulares dos maiores dependentes e as súas familias,
de xeito que poidan acceder á atención no fogar, aos cen-

Nas delegacións provinciais das que dependen os centros

tros de día, ás estadías temporais, a programas de respi-

participantes neste programa existe unha comisión de va-

ro ou a unha residencia, en calquera parte do territorio

loración que é a encargada de estudar os expedientes de

galego.

solicitude de praza, aplicar o baremo establecido e realizar a proposta de resolución oportuna.

Así mesmo, instaura a liberdade de elección do usuario
para escoller o provedor do servizo que considere opor-

No ano 2008 beneficiáronse un total de 303 persoas. (tá-

tuno, e fomenta a creación de emprego.

boa 5.2)
A responsabilidade pública do servizo garante a calidaTáboa 5.2
CENTRO

Residencia asistida Oleiros

de dos servizos que se van prestar a través de distintos
PRAZAS

10

Residencia de Laraxe

3

Residencia de Ferrol

2

mecanismos, tales como a esixencia de contar cunha
acreditación previa da Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar ou a de someterse a inspeccións e actuacións
de comprobación da calidade.

Residencia de Ribeira

1

Residencia Concepción Arenal

2

Modalidades:

Residencia Castro Ribeiras de Lea

5

- Cheque residencia

Residencia asistida de Vigo

6

- Cheque centro de atención diurna

Centro Residencial Bembrive

2

- Cheque atención de axuda no fogar

Residencia Nosa Sra. dos Milagres

1

Total

32

A documentación preséntase nos servizos sociais de
atención primaria do concello, que remitirán cada expe-

n

Cheque asistencial

O Programa Cheque Asistencial consiste nun sistema de

diente completo á respectiva Delegación Provincial da
Igualdade e do Benestar.

axudas económicas destinadas a cofinanciar a compra
de servizos para a atención de maiores dependentes que

O baremo regulador das condicións para o acceso ao pro-

precisan doutra persoa para desenvolverse na vida cotiá

grama ten en conta a situación persoal e sociofamiliar

e teñen gastos extraordinarios derivados da súa atención

(situación económica e características do medio social e

e coidado, ampliándose e diversificándose o sistema pú-

familiar), o estado de dependencia e necesidade de coi-

blico de protección social.

dados (patróns cognitivos, de comportamento, continen-
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cia...), así como a existencia de situacións sobrevidas ou

orientación sobre os programas, recursos e actividades

de emerxencia dos solicitantes e da súa familia.

do Sistema Galego de Benestar.

No ano 2008 dedicouse un orzamento de 16.980.688€,

n

Promover a atención das necesidades psicosociais e de

que posibilitou a atención a un total de 3092 maiores en

ocio e recreo das persoas maiores e dos mozos e mozas

situación de severa e grande dependencia. (táboa 5.3)

galegos.

Táboa 5.3
n
MODALIDADES

Modalidade Cheque Residencia
Modalidade Axuda no Fogar
Modalidade Centro de Día
Total

Fomentar, nas persoas maiores, o logro dunha vida

Nº USUARIOS DEC. 2008

autónoma, contribuíndo a facer realidade as premisas

836

do envellecemento activo e o desenvolvemento dunha

2.020

vida social saudable.

236
3.092

n

Facilitar a conexión telemática entre os distintos centros integrados na Rede coa finalidade de permitirlles

5.1.1.3- Equipamentos

interactuar para a difusión do coñecemento, das expe-

5.1.1.3.1 Rede Galega de Centros Sociocomunitarios de Be-

riencias, dos programas e actuacións que se desenvol-

nestar

van en cada un deles.

Trátase dun servizo social dirixido a desenvolver accións
de participación, integración social e convivencia interxe-

A Rede Galega de Centros sociocomunitarios de Benestar

racional e a proporcionar información e orientación sobre

conta cun total de 44 centros, distribuídos entre as catro

os programas, recursos e actividades do Sistema Galego

provincias.

de Benestar.
Na actualidade en Galicia hai un total de 37 Centros SoSon funcións da Rede Galega de Centros Sociocomunita-

ciocomunitarios de Benestar, distribuídos entre as provin-

rios de Benestar as seguintes:

cias do seguinte xeito:

n

n

Potenciar a participación das persoas usuarias nas acti-

- A Coruña: 12 centros

vidades desenvolvidas nos centros integrados na Rede,

- Lugo: 5 centros

fomentando a creación de actividades de uso e partici-

- Ourense: 4 centros

pación compartida.

- Pontevedra: 16 centros

Potenciar o diálogo de grupo, o coñecemento mutuo e

5.1.1.3.2 Centros residenciais de atención a persoas maio-

a transferencia de experiencias, facilitando a discusión

res

de ideas, a diversidade de formas de aprendizaxe e a

Son centros destinados a vivenda permanente e común

creación de contornos de convivencia compartida.

nos que se presta unha asistencia integral e continuada
ás persoas maiores que non contan co apoio social ou fa-

n

Proporcionar ás persoas usuarias dos centros integra-

miliar ou este é insuficiente para cubrir as atencións que

dos na Rede un acceso permanente á información e

necesitan.
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Os centros residenciais poden contar con prazas para a

n

atención a persoas maiores que se atopan en situación de

A Xunta de Galicia ten prazas concertadas en 58 centros,

dependencia ou a persoas maiores con autonomía:

hai prazas concertadas en 3 centros de titularidade mu-

Centros residenciais con prazas concertadas

nicipal, 23 centros de titularidade privada con ánimo de
n

Prazas de atención a persoas maiores con autonomía:
prazas destinadas a vivenda permanente e común de

lucro e 32 centros de iniciativa social. (táboa 5.5)
Táboa 5.5

persoas maiores que posúen unhas condicións físicas e

PRAZAS CON
AUTONOMÍA

psíquicas que lles permiten a realización por si mesmas
C. con
concerto

das actividades de autocoidado.
n

PRAZAS CON
DEPENDENCIA

71

2.155

TOTAIS

2.226

Prazas de atención a persoas maiores en situación de
dependencia: prazas destinadas a vivenda permanente
e común nos que se presta unha asistencia integral e
continuada a persoas maiores que por razóns ligadas á
falta ou perda de autonomía física ou psíquica ten nece-

n

Resumo das prazas públicas da Xunta de Galicia (táboa 5.6 e figura 5.1)

Táboa 5.6
PRAZAS CON
DEPENDENCIA

sidade de asistencia para a realización das actividades
correntes da vida diaria.

PRAZAS CON
AUTONOMÍA

TOTAIS

1.438

368

1.806

617

414

1.031

A Xunta de Galicia conta con prazas residenciais en cen-

Ourense

908

204

1.112

tros de titularidade propia e en centros de titularidade

Pontevedra

1.311

299

1.610

privada ou municipal, pola vía do concerto. Os centros de

Total

4.274

1.285

5.559

A Coruña
Lugo

titularidade propia poden estar xestionados directamente
pola Xunta de Galicia ou por unha entidade xestora ex-

Figura 5.1

terna.
2.000

n

Centros residenciais de titularidade propia:

A Xunta de Galicia conta con 3333 prazas distribuídas en
1.500

29 centros residenciais de titularidade propia. Dos centros
propios, 19 están xestionados directamente pola Xunta de
Galicia, mentres que os 10 restantes son xestionados por

1.000

empresas externas. (táboa 5.4)
Táboa 5.4
PRAZAS CON
AUTONOMÍA

X. Propia

PRAZAS SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA

500

TOTAIS

39

1.072

1.111

X. Externa

1.175

1.047

2.222

Totais

1.214

2.119

3.333

Dep.
Aut.
0

A Coruña

96

Lugo

Ourense Pontev.
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n

Evolución do número de prazas residenciais da Xunta

Estes centros prestan unha asistencia social integral ás

de Galicia (táboa 5.7)

persoas que padecen estas demencias de acordo coas
súas necesidades básicas, terapéuticas e psicosociais, e

Táboa 5.7
2004

2005

2006

2007

2008

Prazas en centros
propios

3.078

3.098

3.179

3.329

3.333

Prazas en centros
concertados

862

1.581

2.110

2.101

2.226

Total

contan coa participación activa dos seus familiares promovendo o mantemento da súa autonomía persoal e a
permanencia no seu contorno habitual. (táboa 5.8)
Táboa 5.8
CENTRO

3.940

4.679

5.289

5.430

5.559

LOCALIDADE

Vigo

20

Santiago

40

Vigo

40

Centro de Día Bembrive
Centro de Día Volta do Castro
Centro de Día de Alzheimer de Vigo

5.1.1.3.3 Apartamentos tutelados

Son un conxunto de vivendas independentes que están
agrupadas para a prestación en común dunha serie de
servizos colectivos. Cada apartamento alberga a unha

PRAZAS

Lugo

40

Centro de Día de Ribeira

Ribeira

40

Centro de Día de Alzheimer Celeiro-Viveiro

Viveiro

30

Centro de Día de Alzhéimer de Moaña

Moaña

50

Centro de Día de Alzheimer de Lugo

ou dúas persoas maiores autónomas, tratando sempre
de potenciar a súa autonomía e privacidade. Concíbense
como un sistema de aloxamento e convivencia alternati-

5.1.1.4 Axudas e Subvencións

vo ao tradicional internamento en residencias.

5.1.1.4.1 Axudas individuais de carácter non periódico, para
persoas maiores e con discapacidade

Os servizos comúns básicos que se prestan son: control e

Con esta liña de axudas preténdese colaborar cos gastos

seguridade persoal, limpeza de zonas comúns, lavandaría,

que ocasione a cobertura das necesidades derivadas do

recepción de chamadas, atención e seguimento social con-

envellecemento e da discapacidade. Trátase de axudas in-

tinuado. Como servizos complementarios, en función das

dividuais de carácter non periódico, para persoas maiores

necesidades, préstanse os de comedor social, axuda domici-

e con discapacidade, en réxime de concorrencia competi-

liaria, lavado e repasado de roupa e control de medicación.

tiva, residentes en Galicia.

O centro consta de 12 apartamentos (4 dobres e 8 indivi-

Os solicitantes deberán ser:

duais) cun total de 16 prazas e está situado no concello de
Antas de Ulla (Lugo).

n

Persoas maiores de 65 anos que acrediten a necesidade
dunha axuda que non estea incluída no ámbito doutras

n

liñas de protección social ou sanitaria.

Centros de día de atención social a persoas con Alzhéimer e outras demencias:
n

Persoas con discapacidade e/ou en situación de depen-

Trátase de equipamentos que proporcionan un servizo

dencia, menores de 65 anos que teñan recoñecido un

multidisciplinar de atención diúrna e de carácter especia-

grao de minusvalidez igual ou superior ao 33% ou te-

lizado ás persoas que teñen diagnosticado alzhéimer e

ñan recoñecida unha situación de dependencia e que

outras demencias neurodexenerativas.

acrediten a necesidade dunha axuda que non estea in-
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cluída no ámbito doutras liñas de protección social ou

- Axudas técnicas non cubertas polo sistema sanitario ou
por outros organismos públicos ou privados se ánimo de

sanitaria.

lucro – 2.500€
Modalidades e orzamento:
Normativa
n

Adaptación funcional do fogar – 2.500€

n

Supresión de Barreiras arquitectónicas e de comunica-

cións públicas destinadas a persoas maiores e persoas

ción no interior da vivenda – 3.000€

con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e

n

Orde do 5 de xullo do 2007 pola que se establecen as
bases reguladoras que rexerán a concesión de subven-

a accesibilidade e se procede á súa convocatoria (DOG
n

Adaptación e eliminación de barreiras en vehículos –

nº 145 do 27.07.2007).

2.600€
5.1.1.4.2 Axudas a entidades de iniciativa social para inn

Adquisición de órteses, próteses e axudas técnicas

- Órteses e próteses non recollidas no sistema
sanitario – 2.400€

vestimento, mantemento e promoción de actividades
e programas de servizos sociais, en materia de persoas
maiores

- Adquisición de próteses dentais – 500€

- Orde de Subvencións a entidades de iniciativa social–

- Audífonos, non recollidos no sistema sanitario – 650€

persoas maiores Orde 08.02.2008 (táboa 5.9)

Táboa 5.9
MANTEMENTO

CONCEPTO

Nº Axudas

ACTIVIDADES

Importe

Nº Axudas

Importe

Total

Servizos Centrais

11

263.865,00 €

19

189.636,00 €

453.501,00 €

A Coruña

2

26.769,00 €

4

29.000,00 €

55.769,00 €

Lugo

9

40.029,64 €

5

59.970,36 €

100.000,00 €

Ourense

5

63.000,00 €

6

27.000,00 €

90.000,00 €

Pontevedra

1

16.000,00 €

29

183.730,00 €

199.730,00 €

28

409.663,64 €

63

489.336,36 €

899.000,00 €

Total Galicia

5.1.1.5 Liñas de Colaboración

das persoas maiores.

5.1.1.5.1 Formación Permanente de Adultos – Aulas da 3ª
idade

Incluído como intervención para o envellecemento activo

Posibilita a realización de actividades socioculturais e de

e participativo cara á prevención da dependencia.

formación permanente tales como: cursos, seminarios,
talleres, conferencias, charlas-coloquio, actividades inter-

Asinouse un convenio de colaboración coa Asociación

xeracionais, visitas culturais, actuacións teatrais e musi-

Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos

cais, publicacións, xornadas, actividades de investigación,

para o desenvolvemento das Aulas da 3ª Idade de: San-

etc. que resulten de interese para a promoción integral

tiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Padrón, Ourense,
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Lugo, Monterroso, Vilalba, Vigo e Pontevedra.

campo, ikebana, taller de reciclaxe con textura, taller de
música tradicional, musicoterapia, bailes de salón, cine,

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar destinou a

cursos de técnica musico-vocal, teatro, fotografía, vídeo,

este fin no ano 2008 un orzamento de 285.000€ o que per-

cursos de alfabetización, etc.

mitiu a participación de máis de 2.000 persoas maiores.
n

Unidades de prevención da dependencia:

5.1.1.5.2 Programa de actividades para persoas maiores en

Programa que se iniciou no mes de outubro de 2006

colaboración coa Fundación “La Caixa”

como experiencia piloto nos fogares do maior da Coruña,

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da

Lugo, Ourense e Pontevedra e que pretende a promoción

Igualdade e do Benestar e a Fundación “La Caixa”. O ac-

da autonomía das persoas maiores que se atopan nunha

tual convenio ten unha vixencia ata o 31 de decembro de

fase de dependencia inicial, fráxiles, para realizar algunha

2010 e financia o desenvolvemento de múltiples cursos,

actividade da vida diaria. Está orientado a previr e retra-

xornadas, actividades, aulas de informática e unidades

sar as perdas provocadas polo envellecemento, contribuír

para a prevención da dependencia dirixidos ás persoas

a manter e estimular as capacidades de actividades da

maiores.

vida diaria e contribuír a manter a rede de relacións persoais e como apoio ás familias.

Hai 23 centros da Vicepresidencia (fogares e centros
sociais) que se beneficiaron deste convenio: Fogares da

Este programa leva incorporado un servizo de transporte

Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense,

adaptado.

Pontevedra e Vigo e os Centros Sociais da Pobra do Caramiñal, Carballo, As Pontes de García Rodríguez, Vilal-

No ano 2008 os centros que tiñan implantado este progra-

ba, Verín, Maceda, Pontepelamios, Xinzo de Limia, Marín,

ma foron: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Carballo,

Redondela, Calvario, Bouzas e Coia (estes tres últimos si-

Coia, Teis, O Porriño, Santiago de Compostela, residencia

tuados en Vigo), máis os de Ortigueira, Monforte e Outes

de Ferrol, residencia da Volta do Castro en Santiago de

(actualmente transferidos aos seus concellos).

Compostela e residencia de Monforte.

n

Programa de actividades en centros de maiores:

Ao abeiro do convenio desenvólvense as seguintes acti-

Dende o comezo dos talleres beneficiáronse 4.963 persoas, das cales 2.462 utilizaron o transporte adaptado.

vidades: conferencias, tertulias, informática e internet,
exercicios de mantemento e coordinación, técnicas de

5.1.1.5.3 Programa de apoio social para as familias con

apoio á comunicación, cursos de aprendizaxes instru-

persoas maiores dependentes, en colaboración coa funda-

mentais, cursos de nutrición e hábitos saudables, deporte

ción Pedro Barrié de la Maza

e orientación, talleres medio-ambientais, talleres de me-

Consiste na estancia de fins de semana ou quincenais,

moria e psico-estimulación, estimulación cognitiva, obra-

nunha residencia asistida, de maiores dependentes, que

doiros de habilidades mentais, técnicas de relaxación,

habitualmente residen no seu fogar. Facilítase así, aos fa-

risoterapia, xeronto-ximnasia, tai-chi, ioga, natación, ca-

miliares e/ou coidadores, no caso de estadías quincenais,

chibol, actividades plásticas, pintura, cestería, pachwork,

a asistencia a actividades ou cursiños de formación acer-

taller de plantas medicinais, conservación de produtos do

ca de: atencións básicas, saúde, nutrición, aspectos legais
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da incapacidade, prestacións e recursos sociais, coidados

Os centros participantes para esta modalidade no pasado

de enfermería e guía de autocoidados. Así mesmo, prés-

ano 2008 foron:

tase un servizo de información telefónica que asesora sobre a problemática que poida xurdir con posterioridade á

n

estancia de respiro. Servizos que ofrece:

Provincia da Coruña: Centro Residencial Concepción
Arenal (A Coruña), Residencia Abrente de Ferrol, Residencia Abrente de Noia, Residencia de Maiores Mapfre

n

n

Quavitae.

Valoración xerontolóxica e atención integral incluíndo
asistencia médica e social.

n

Provincia de Lugo: Residencia Sanyres

Aloxamento e manutención completa en habitacións

n

Provincia de Ourense: Residencia Virxe dos Milagres

dobres adecuadas ás discapacidades dos beneficiarios

(Vilamartín de Valdeorras), Residencia O Mosteiro (Ra-

n

Menú axeitado, baixo supervisión médica

mirás), Residencia Os Pinos (A Rúa) e Residencia Geria-

n

Terapia ocupacional e animación sociocultural

tros ( Barbadás).
n

Provincia de Pontevedra: Centro Residencial Bembrive

As solicitudes preséntanse durante todo o ano nos ser-

(Vigo) e Centro de Atención a Maiores Doralresidencias

vizos sociais de atención primaria dos concellos, nas de-

(Vigo). Residencia Nueva Vida (Vilaboa)

legacións provinciais e nos centros de maiores e centros
de servizos sociais dependentes da Vicepresidencia da

Os beneficiarios pagan arredor do 50% do custo real das

Igualdade e do Benestar.

estadías e o resto asúmeo a Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar da Xunta de Galicia. O orzamento foi de

n

Modalidade Estadías Quincenais

72.000€ o que permitiu preto de 314 estadías quincenais

As residencias participantes para esta modalidade no pa-

e que xa conta con máis de 105 socios na súa modalidade

sado ano 2008 foron:

de fins de semana.

n

Provincia da Coruña: Residencia Los Magnolios (Culle-

5.1.1.5.4 Cruz Vermella

redo), Residencia Mapfre-Quaevitae (Santiago de Com-

Co obxecto do desenvolvemento de programas e actua-

postela), Residencia Abrente de Ferrol e Residencia

cións destinados a paliar a problemática en que se ato-

Abrente de Noia.

pan os sectores máis desfavorecidos, así como daquelas

n

Provincia de Lugo: Residencia Sanyres

persoas que, por idade, discapacidade ou outros factores,

n

Provincia de Ourense: Residencia Virxe dos Milagres

vén limitada a súa autonomía persoal, a Vicepresidencia e

(Vilamartín de Valdeorras), Residencia O Mosteiro (Ra-

a Cruz Vermella subscribiron convenios para levar á prác-

mirás), Residencia Os Pinos (A Rúa) e Residencia Ge-

tica os seguintes programas:

riatros (Barbadás).
n

Provincia de Pontevedra: Salvaterra (Salvaterra do

n

Miño), Centro de Atención a Maiores Doralresidencias

Este programa ten como obxectivo dotar as persoas con

(Vigo), Residencia Ballesol (Poio), Residencia Nueva

problemas de mobilidade dun recurso que lles facilite un

Vida (Vilaboa).

maior grao de autonomía no seu desenvolvemento per-

Transporte adaptado

soal e na súa integración social, e posibilitar o seu despran

Modalidade Estadías de Fins de Semana

zamento a centros de traballo, educativos, rehabilitadores
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e de lecer e tempo libre, que non podería efectuarse cos

n

servizos xerais de transporte público ao non axustarse

Este convenio ten por obxecto establecer a colaboración

aos horarios e carecer das adaptacións precisas.

entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e a

Curso de Posgrao en Psicoxerontoloxia:

Universidade de Santiago de Compostela cara a posta en
O transporte efectúase de porta a porta mediante o esta-

marcha dun novo Programa Oficial de Posgrao Interuni-

blecemento de rutas fixas e compleméntase con servizos

versitario en Psicoxerontoloxía. Este programa está dese-

esporádicos de vehículos adaptados convenientemente e

ñado conforme á nova lexislación dos estudos universita-

dotados de persoal de apoio, logo de solicitude telefónica

rios no marco do Espazo Europeo de Educación Superior,

coa suficiente antelación.

que se estrutura en tres ciclos: Grao, Máster e Doutoramento. A duración do programa é dun curso académico

O orzamento destinado para o mantemento deste progra-

e será este primeiro ano desde setembro do 2008 ata

ma no ano 2008 foi de 107.000€

agosto do 2009.
Orzamento: 15.000€

5.1.1.5.5 Colaboración coas universidades galegas

A través da subscrición dos correspondentes convenios

n

leváronse a cabo accións destinadas a posibilitar a reali-

mería:

zación de estudos aos maiores que non puideron no seu

O presente convenio ten por obxecto establecer a colabo-

momento acceder á Universidade ou á formación de pro-

ración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-

fesionais e expertos no eido da Xerontoloxía.

tar e a Universidade de Santiago de Compostela cara a

Curso de Posgrao da Escola Universitaria de Enfer-

posta en marcha do novo Programa Oficial de Posgrao de
n

IV Ciclo Universitario de Formación de Maiores coa

Enfermería: Atención sanitaria, Xestión e Coidados. Este

Universidade de Santiago de Compostela:

programa está deseñado conforme á nova lexislación dos

A través deste convenio coa Universidade de Santiago de

estudos universitarios no marco do Espazo Europeo de

Compostela ofrécese, nos seus campus, unha oferta de

Educación Superior, que se estrutura en tres ciclos:Grao,

estudos para persoas maiores que non puideron no seu

Máster e Doutoramento. E duración do programa é dun

momento acceder á Universidade.

curso académico e será neste primeiro ano desde setem-

Orzamento: 30.000€

bro de 2008 ata agosto do 2009.
Orzamento: 15.000€

n

Cursos de posgrao en xerontoloxía coa Universidade

de Santiago de Compostela:

n

A través da subscrición do correspondente convenio coa

da Coruña:

Universidade de Santiago de Compostela para ofertar no

A través deste convenio coa Universidade da Coruña ofér-

seu campus este curso destinado a formar os profesionais

tase, no seu campus, este curso destinado a formar os pro-

da saúde e/ou sociais nas necesidades e atención socios-

fesionais da saúde e/ou sociais nas necesidades e atención

anitaria das persoas maiores. O programa deste curso in-

sociosanitaria das persoas maiores. O programa deste cur-

tegrará tarefas de investigación, académicas e de integra-

so integra tarefas de investigación, académicas e de inte-

ción e reciclaxe cara ao mercado laboral neste campo.

gración e reciclaxe cara ao mercado laboral neste campo.

Orzamento: 30.000€

Orzamento: 30.000€

Cursos de Posgrao en Xerontoloxía coa Universidade
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n

Universidade Senior coa Universidade da Coruña

n

Programa de concertos de música clásica en colabo-

A través da subscrición deste convenio coa Universidade

ración coa Fundación Rogelio Groba

da Coruña apóiase, nos seus campus, unha oferta de es-

Trátase dun programa de carácter interxeracional, dirixi-

tudos para persoas maiores que non puideron acceder á

do especialmente aos colectivos xuvenís e de persoas

Universidade no seu momento.

maiores. A Fundación Rogelio Groba difundirá a música

Orzamento: 27.965€

galega organizando concertos en Galicia, España e outros
países. Preténdese, deste xeito, estimular a actividade e

n

Programa de Formación Aberta. Programa para Maio-

mellorar as posibilidades de relación das persoas maiores

res

a través da asistencia a concertos de música clásica. Así

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e a Uni-

mesmo favorécese a difusión da música clásica e a parti-

versidade de Vigo establecen a súa colaboración cara a

cipación de autores galegos, ben, en escenarios galegos,

formación das persoas maiores, a través dun proxecto de

ben, en importantes cidades estranxeiras con asentamen-

desenvolvemento científico-cultural, dirixido a promover

to de poboación galega.

a difusión da ciencia e da cultura nas persoas maiores, ao

O programa contou cun orzamento de 150.000€.

mesmo tempo que as relacións interxeracionais.
5.1.1.6 Participación e representación
Trátase de apoiar, nos campus dependentes da Universida-

5.1.1.6.1 Consello Galego das Persoas Maiores

de de Vigo, un ciclo Universitario específico denominado

Órgano consultivo de participación e colaboración do co-

“Aulas de Formación Aberta. Programa para Maiores”.

lectivo dos maiores que está formado por representan-

Orzamento: 30.000€

tes das administracións, asociacións de persoas maiores,
federacións de centros de atención ás persoas maiores

n

Programa de atención odontolóxica coa Universidade

de Santiago de Compostela

e dos sindicatos que contan con áreas sectoriais específicas para este colectivo.

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar estableceu
unha liña de colaboración coa Universidade de Santiago

A estrutura do consello articúlase a través do Pleno e a

de Compostela, a través do seu Departamento de Esto-

Comisión Permanente:

matoloxía, para o desenvolvemento dun programa de
atención odontolóxica a usuarios de centros residenciais

n

Funcións

de atención a persoas maiores de titularidade da Xunta

n

Constituír un foro de debate sobre a temática relacio-

de Galicia.

nada coas persoas maiores.
n

Durante o ano 2007 este programa desenvolveuse nos

servizos sociais propondo ós poderes públicos as ini-

seguintes centros: Residencia da 3ª Idade de Vigo Arieiro
e a Residencia da 3ª Idade As Gándaras, ambas as dúas

Impulsar a participación dos maiores na prestación dos
ciativas que considere oportunas.

n

Promover as relacións interxeracionais que faciliten a

de titularidade da Xunta de Galicia; atendeu ao redor de

solidariedade e a integración dos maiores en tódolos

150 persoas, cunha media de catro sesións por cada un

ámbitos da vida social.

dos pacientes
Orzamento: 30.000€.

n

Fomentar o asociacionismo das persoas maiores e
prestar apoio ás asociacións que xa existen para po-
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n

n

n

n

tenciar a presenza dos maiores na sociedade.

res, menores e discapacitados, respecto de todas as posi-

Colaborar co Consello Galego de Servizos Sociais nas

bilidades e recursos que se ofertan para a súa atención,

áreas relacionadas coas persoas maiores.

participación e integración social. Serve, ademais, de me-

Propor aos poderes públicos as medidas que conside-

dio para detectar, previr e intervir en situacións de risco,

ren oportunas para conseguir un maior benestar dos

abandono ou maltrato, de xeito inmediato. A xustificación

maiores.

do mantemento deste recurso vén reforzada se temos en

Representar aos maiores de Galicia nos órganos de

conta a poboación á que vai dirixida, con frecuentes pro-

representación dos maiores a nivel estatal (Consello

blemas de mobilidade debido a súa avanzada idade ou

Estatal das Persoas Maiores).

discapacidade e a grande dispersión poboacional da nosa

Calquera outra función, relacionada coas persoas maio-

comunidade.

res, que lle poida ser encomendada.
Por outra banda, ao ser un servizo que se presta de xeito
n

Normativa

personalizado e nun horario amplo, constitúe un instru-

n

Decreto 253/2000, do 5 de outubro, polo que se crea e

mento moi útil para romper a sensación de soidade de

regula o Consello Galego das Persoas Maiores (DOG nº

moitos maiores e persoas con discapacidade, reafirmar a

207, do 25.10.2000).

súa seguridade, potenciar a comunicación co seu contor-

Resolución do 9 de marzo de 2001 pola que se publica

no e, en resumo, favorecer a súa autonomía. Trátase dun

a composición do Pleno do Consello Galego das Per-

servizo permanente e gratuíto, cun horario ininterrompi-

soas Maiores e se nomea a súa secretaria (DOG nº

do de 24 horas de luns a domingo, en que as chamadas

57, do 21.03.01). Corrección de erros (DOG nº 64, do

son atendidas por persoal debidamente formado.

n

30.03.2001).
n

n

Resolución do 1 de xuño de 2001 pola que se publica

n

Prestacións básicas do Teléfono Social

a composición da Comisión Permanente do Consello

n

Atención personalizada

(DOG nº 115, do 14.06.2001).

n

Información e orientación sobre recursos sociais

Orde do 14 de xuño de 2002 pola que se modifican

n

Intervención en casos de risco, maltrato ou abandono

as resolucións do 9 de marzo de 2001 e do 1 de xuño

n

Derivación e canalización, de ser o caso.

de 2001 actualizando a composición do Pleno e da Comisión Permanente do Consello Galego das Persoas

Trátase dun recurso dependente da Vicepresidencia da

Maiores (DOG nº 126, do 02.07.01).

Igualdade e do Benestar, xestionado na actualidade pola
empresa CallCenter

Nestes momentos está pendente a convocatoria do proceso de elección dos novos representantes no consello,

Destinouse un orzamento de 187.899€ para o mantemen-

segundo a regulación recollida na normativa aplicable.

to deste servizo.

5.1.1.7 Información ao cidadán: Teléfono Social
Consiste nun servizo de información que contribúe a
apoiar e manter informado aos cidadáns, especialmente
a aqueles colectivos máis vulnerables como son os maio-
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5.1.2 Discapacidade

Cando a relación entre estas dúas realidades non se

5.1.2.1 Censo de persoas con discapacidade

conxuga en termos que permitan garantir a maior calida-

A poboación con discapacidade recoñecida en Galicia con

de de vida e o maior grao de desenvolvemento persoal da

data de decembro de 2008 é de 196.508 persoas. (táboas

persoa con discapacidade, debe entrar en xogo a institu-

5.1.2.1 e 5.1.2.2)

cionalización en centros, configurada como un contorno
natural alternativo.

Táboa 5.1.2.1
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

As persoas con maior grao de discapacidade, con espe-

Lugo

19.509

cial incidencia no ámbito da discapacidade intelectual,

Ourense

22.592

teñen especiais dificultades para a súa inclusión social

Pontevedra

69.686

e habilitación persoal na comunidade, polo que precisan
de centros de atención específicos que posibiliten a súa

Táboa 5.1.2.2

axeitada atención, coidado e desenvolvemento das súas

SEGUNDO O TIPO DE DISCAPACIDADE

Física

capacidades, máxime cando a implantación do novo sis141.498

tema de atención ás persoas en situación de dependencia

Psíquica

69.149

reforza a obrigatoriedade para as administracións públi-

Sensorial

36.039

cas de subministrar unha axeitada atención.

Débese ter en conta que nunha mesma persoa poden

Este sistema de carácter público está actualmente cons-

concorrer varias discapacidades.

tituído por 4.372 prazas distribuídas entre centros residenciais e centros de día tanto de carácter ocupacional

Dos datos recollidos nas táboas foron depurados os fale-

como asistencial, das que 3.854 ( 88,15 %) están concer-

cidos dende o ano 1986 ata o 2008, como resultado do

tadas ou manteñen convenio coas entidades de iniciativa

cruce de datos a nivel nacional entre o IMSERSO e a Di-

social.

rección Xeral de Rexistro e do Notariado do Ministerio de
Xustiza.

A través deste sistema público dáse resposta ás necesidades das persoas cunha discapacidade moderada (grao de

5.1.2.2 Centros de atención a persoas con discapacida-

discapacidade igual ou superior ao 33 % sen necesidade

de

de axuda de 3ª persoa) a través dunha formación de ca-

Un dos obxectivos fundamentais da Vicepresidencia da

rácter ocupacional que favoreza a súa integración socio

Igualdade e do Benestar é a de prestar unha atención

laboral, e ás persoas dependentes cun maior grao de dis-

integral ás persoas con discapacidade. A atención máis

capacidade (grao de discapacidade igual ou superior ao

idónea para as persoas con discapacidade é aquela que

75% e necesidade de axuda de 3ª persoa), a través dunha

se presta no seu contorno natural, preto dos seus, com-

atención cun carácter máis asistencial e rehabilitador.

binando a convivencia na súa familia coa asistencia a
centros nos que se traballa no seu desenvolvemento per-

5.1.2.2.1 Distribución provincial dos centros por

soal.

tipoloxías

A rede galega de centros de atención a persoas con disca-
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pacidade está integrada por diferentes tipos de centros.
(táboa 5.1.2.3)
Táboa 5.1.2.3
A CORUÑA

TIPO DE CENTRO

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

49

Ocupacional

19

8

7

15

Centro de día

14

4

2

18

38

Residencial adultos

5

3

7

5

20

Residencial asistencial

6

5

4

8

23

Vivenda comunitaria

3

2

4

9

6

13

Apartamentos tutelados

1

Respiro familiar

3

Centro educación especial

1

1

3

1

1

5.1.2.2.2 Prazas ofertadas mediante convenio ou

Incrementos:

concertadas en centros titularidade das entidades de
iniciativa social (táboa 5.1.2.4)

n

Do ano 2005 ao ano 2006: 210 prazas. Incremento dun
6,12 %.

Táboa 5.1.2.4
ANO

PERSOAS BENEFICIARIAS

ORZAMENTO

2005

3.428

20.752.495,32 €

2006

3.683

25.707.291,70 €

2007

3.732

28.765.382,40 €

2008

3.854

31.640.533,00 €

n

Do ano 2006 ao ano 2007: 49 prazas. Incremento dun
1,33 %.

n

Do ano 2007 ao ano 2008: 125 prazas. Incremento dun
3,34 %.

n

Incremento total no período 2005 ao 2008: 384 prazas, que supón o aumento dun 11,2 %.

Datos consolidados ano 2008: (táboas 5.1.2.5 e 5.1.2.6)
Táboa 5.1.2.5
PROVINCIA

PRAZAS

ORZAMENTO

A Coruña

1.416

11.202.043 €

Lugo

590

5.100.822 €

Ourense

539

4.428.122 €

Pontevedra

1.309

10.909.556 €

Total

3.854

31.640.533 €
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Táboa 5.1.2.6
A CORUÑA

Prazas

Custo

LUGO

Prazas

OURENSE

Custo

Prazas

Custo

PONTEVEDRA

Prazas

Custo

Residencia Asistencial

220

4.065.906 €

144

2.190.708,00 €

139

1.790.296,20 €

248

3.586.024 €

Centro de día

248

2.200.144 €

38

362.976,00 €

21

296.112,00 €

352

3.003.700 €

Residencia de Adultos

130

1.216.644 €

130

1.243.332,96 €

170

1.390.079,60 €

208

1.973.748 €

Centro Ocupacional

787

3.560.949 €

244

1.152.737,04 €

199

951.624,00 €

490

2.298.114 €

11

47.970 €

539

4.428.111 €

1.309

10.909.556 €

Vivenda Tutelada
Total

31

158.400 €

34

151.068,00 €

1.416

11.202.043 €

590

5.100.822 €

5.1.2.2.3 Centros propios

tionar catro centros públicos, cun total de 521 prazas. (tá-

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar está a xes-

boa 5.1.2.7)

Táboa 5.1.2.7
CENTROS

CAPACIDADE

Internado

PERSOAS BENEFICIARIAS

Media pensión

Centro de asistencia e
educación especial
“Santiago Apóstol “ A Coruña

80 prazas

120 prazas

CAPD de Sarria
(Lugo)

120 prazas

20 prazas

CAPD de Redondela
(Pontevedra)

120 prazas

20 prazas

Centro ocupacional
“O Saiar” Caldas de
Reis (Pontevedra)

41 prazas

Persoas con discapacidade intelectual maiores de 3 ou 6
anos, segundo a modalidade de ingreso (media pensión ou
internado) ata os 18 anos ou ata os 24 anos con carácter
excepcional.
Maiores de 16 anos con discapacidade intelectual, asociada
ou non á discapacidade física ou sensorial, que necesitan
axuda de terceira persoa para as actividades básicas da vida
diaria.
Persoas con discapacidade intelectual maiores de 18 anos.
Unidade ocupacional: 36 prazas(1)
Unidade asistencial: 5 prazas(2)

5.1.2.3 Programas para persoas con discapacidade

5.1.2.3.1 Programas de ocio e tempo libre

Un dos obxectivos básicos de toda política social é aca-

Procuran a realización e a participación en actividades

dar a máxima realización persoal e a integración social

lúdicas en interacción coa comunidade, empregando os

dos colectivos aos que vai dirixido. A este fin, oriéntase o

recursos existentes nela, buscando a integración e fo-

desenvolvemento de programas de actividades e servizos

mentando a igualdade de oportunidades.

para as persoas con discapacidade.
n Campamentos de verán en colaboración coa Dirección

Xeral de Xuventude e Solidariedade
Obxectivos: integración social de rapaces/as con disca-
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(1)
Persoas autónomas
para a realización das
actividades básicas da
vida diaria.

Persoas
dependentes para
a realización das
actividades básicas da
vida diaria.

(2)

Área do Benestar

pacidade mediante a súa participación nas quendas dos

CAPD de Sarria e CAPD de Redondela, 25 persoas de

campamentos de verán que anualmente organiza a Direc-

cada centro.

ción Xeral de Xuventude.
Prazas ofertadas:

B.2.-Programa dirixido a maiores de 18 anos con necesi-

220 prazas na modalidade de campamentos específicos

dades de apoio límite e intermitente no albergue MARIÑA

para persoas con discapacidade.

ESPAÑOLA, en Gandarío, Sada (A Coruña)

79 prazas na modalidade de integración.

Xestión do programa: colaboración entre a Dirección
Xeral de Xuventude e Solidariedade e a Dirección Xeral

n

Cursos de iniciación e perfeccionamento de activida-

de Acción Social da Vicepresidencia da Igualdade e do

des náutico deportivas de verán

Benestar.

Obxectivos: iniciación aos deportes náuticos para per-

Persoas beneficiarias: 27 persoas con discapacidade

soas con discapacidade da provincia de Ourense. 7 cur-

intelectual do centro ocupacional O SAIAR de Caldas de

sos.

Reis (Pontevedra), dependente da Vicepresidencia da

Xestión do programa: Contrato co Club Náutico Castrelo

Igualdade e do Benestar.

de Miño (Ourense), para impartir 5 cursos de iniciación
aos deportes náuticos para persoas con discapacidade da

n

provincia de Ourense, con un importe de 6.000 €.

mentos para persoas con discapacidade intelectual e as

Actividades de ocio, tempo libre, deporte e campa-

súas familias.
Quendas de vacacións para persoas con discapacidade

Obxectivos: prestar atención ás persoas con discapaci-

A- Para persoas con discapacidade física, programa di-

dade intelectual nos eidos de animación sociocultural, po-

rixido a maiores de 30 anos e menores de 60, en quendas

tenciación da creatividade como medio de integración e

dunha semana de duración en pisos adaptados da Asocia-

fomento da súa participación nas actividades recreativas

ción Aixiña en Sanxenxo (Pontevedra).

e deportivas.

Xestión do programa: Convenio de colaboración coa Con-

Xestión do programa: convenio de colaboración coa Aso-

federación Galega de Minusválidos (COGAMI), co obxecto

ciación de Pais, Profesionais e Amigos das Persoas con

de que presten os servizos de coordinación e asistencia

Atraso Intelectual de Galicia-SPECIAL OLYMPICS-GALI-

técnica necesarios (12.086 €).

CIA (190.000€).

n

Beneficiarios: 7.242 persoas con discapacidade intelecB- Para persoas con discapacidade intelectual:

tual e a súa familias.

B.1- Programa dirixido a maiores de 18 anos con necesidades de apoio extenso e xeneralizado, en quendas dunha

n

semana de duración no albergue AGUAMAR nas Sinas,

de goberno de embarcacións de lecer, en embarcacións

Vilanova de Arousa (Pontevedra).

accesibles.

Xestión do programa: colaboración entre a Dirección Xe-

Obxectivos: eliminación de todo tipo de barreiras que

ral de Xuventude e Solidariedade e a Dirección Xeral de Ac-

impidan o acceso á náutica do colectivo de persoas con

ción Social da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

discapacidade física.

Persoas beneficiarias: 50 persoas dos centros depen-

Xestión do programa: Asociación SODINAUTICA que dis-

dentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar:

pón de embarcacións accesibles (2.000 €).

Cursos de integración na náutica, para obter o título
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Persoas beneficiarias: 15 persoas con discapacidade

Xestión do programa: a través das delegacións provin-

física. Os cursos impártense nas rías da Coruña, Vigo e

ciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, logo

Pontevedra.

da solicitude dos interesados.
No ano 2008 beneficiáronse 44 persoas con discapaci-

5.1.2.3.2. Programas de prevención e atención ás lesións

dade.

medulares
n

Programa de integración social de lesionados medu-

5.1.2.3.4 Programas de respiro familiar

lares

Definición e obxectivos:

Obxectivos: desenvolvemento dun programa de inte-

Ofertar ás familias un período de descanso necesario

gración social precoz para pacientes da Unidade de

para reducir a carga emocional e física á que se ven so-

Lesionados Medulares da Fundación CHUAC que, en-

metidas.

tre outros aspectos, incluíu a obtención do carné de

Apoiar as familias con persoas discapacitadas ao seu car-

conducir, o desenvolvemento de actividades de ocio e

go e contribuír a evitar ou atrasar o seu internamento

cultura, actividades deportivas e a edición dun boletín

nun centro.

informativo.

Conseguir un programa de ocio socializador e integrador

Xestión do programa: convenio de colaboración coa Fun-

para os usuarios do programa.

dación CHUAC (30.000 €).
Programa de respiro familiar para persoas afectadas do
n

Programa de titorías e de atención a estudantes uni-

versitarios con necesidades especiais para a realización

trastorno do espectro autista en colaboración coas entidades ESPANAEX e APACAF

das actividades da vida diaria, e problemas de mobilidade

Programa para situación de emerxencia e respiro familiar

Obxectivos: facilitar a adaptación da persoa lesionada

en colaboración coa Asociación ASPAS

medular e da súa familia á nova situación na que se atopa
(psico social, familiar, laboral,...), mediante a axuda dunha

Programa de Nadal para tutelados da FUNGA

persoa lesionada medular veterana e da intervención dun
equipo multidisciplinar. Facilitar o acceso á universidade

5.1.2.3.5 Programa operativo do Fondo Social Europeo

dos estudantes con necesidades especiais, facilitándolles

FSE-Galicia 2007-2013

un servizo de transporte adaptado.

Programa cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a

Xestión do programa: convenio de colaboración con AS-

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, que consta

PAYM (50.000 €).

de 2 programas promovidos por entidades públicas e de
iniciativa social, que tiveron como obxectivo fomentar

5.1.2.3.3 Programa de acollemento familiar de

as medidas para a mellora da formación e o acceso ao

persoas con discapacidade

mercado de traballo das persoas con discapacidade física

Obxectivos: procurar a integración de persoas con dis-

residente na Comunidade Autónoma de Galicia.

capacidade no seo dunha familia acolledora que, ademais
de proporcionarlles un ambiente e trato familiar, atenda

1º programa: convenio de colaboración con COGAMI, para

as necesidades derivadas da súa discapacidade.

contribuír ao financiamento do Programa de formación
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ocupacional que se imparte no centro Fingoi (Lugo), cun

5.1.2.3.6 Convenios de colaboración para o mantemento

importe de 156.500€.

e o desenvolvemento de actividades das entidades de
iniciativa social

Obxecto: establecer un marco de colaboración no finan-

A través dos convenios colabórase no financiamento dos

ciamento do Programa de formación ocupacional destina-

gastos de mantemento e promoción de actividades das

do a persoas con discapacidade física gravemente afecta-

principais entidades de iniciativa social galegas, presta-

das, co fin de acadar a súa integración laboral e social.

doras de servizos sociais ás persoas con discapacidade,
co obxectivo de promover o movemento asociativo das

2º programa: convenio de colaboración con COGAMI para

persoas con discapacidade en canto elemento dinamiza-

o financiamento do programa de formación profesional

dor das políticas sociais.

dirixido a persoas con discapacidade física, residentes na
Comunidade Autónoma de Galicia (427.516 €).

As entidades que recibiron subvencións no ano 2008 a
través de convenios de colaboración foron as seguintes:

Obxecto: actuacións que corrixan o conxunto de facto-

(táboa 5.1.2.8)

res que interveñen na exclusión social das persoas con
discapacidade.

Táboa 5.1.2.8
ENTIDADE

FINALIDADE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

COGAMI-FSC

Orientación, formación e emprego (cofinanciado polo Fondo Social Europeo)

FINGOI-FSC

Formación e emprego (cofinanciado polo Fondo Social Europeo)

COGAMI Áreas Rurais

Áreas rurais

400.000 €

FADENGA FEAPS Galicia

Atención e actividades a persoas con discapacidade intelectual

230.000 €

Down Galicia

Mantemento e actividades de autonomía persoal

FAXPG

Mantemento e actividades

Autismo Galicia

Mantemento e atención a persoas afectadas do espectro autista

Fundación CHUAC Coruña

Programas para lesionados medulares

FEAFES Galicia

Mantemento e actividades para enfermos mentais

ASPAYN

Titorías e atención a estudantes universitarios

Asociación ASEN Galicia

Mantemento e actividades para enfermidades neuromusculares

14.000 €

Universidade de Santiago

Centro documental de vida independente

15.000 €

Universidade de Vigo

Material subtitulado para xordos

15.000 €

Renacer

Atención sociosanitaria e recuperación da autonomía de persoas afectadas

25.000 €

ALENTO

de dano cerebral adquirido

50.000 €

427.516 €
156.500 €

70.000 €
850.000 €
80.000 €
30.000 €
350.000 €
50.000 €

SARELA

50.000 €

ADACECO

50.000 €
25.000 €

ADACE

288.016 €

Total
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5.1.2.4 Axudas e subvencións

Tipoloxía: axudas técnicas e adaptación funcional do fo-

5.1.2.4.1 Subvencións públicas a persoas con

gar.

discapacidade

Definición e obxectivos: son axudas económicas, de pa-

Contía e persoas beneficiarias: 600.000 € e 938 axudas

gamento único, coas que se pretende paliar unha situa-

concedidas.

ción de necesidade ou problemas específicos que afecten
á autonomía persoal, económica e/ou social das persoas

5.1.2.4.3 Bolsas para educadores bolseiros

beneficiarias segundo o establecido na Orde do 26 de

Definición e obxectivos: concesión de bolsas a persoal

xuño de 2008 (DOG nº 132, do 09.07.2008).

de apoio no campo educativo e asistencial ao Centro de
Asistencia e Educación Especial Santiago Apóstol, per-

Tipoloxía: adaptación funcional de fogar e supresión de

soal que, como contrapartida, gozará de aloxamento e

barreiras arquitectónicas e de comunicación, órteses,

mantenza gratuíta nel durante o curso escolar segundo o

próteses e axudas técnicas.

establecido na Orde do 26 de maio de 2008 (DOG nº 119
do 20.06.2008).

Contía e persoas beneficiarias: 450.000 € para persoas
con discapacidade e 459 axudas concedidas. 450.000 €

5.1.2.4.4 Subvencións a entidades de iniciativa social

para persoas maiores de 65 anos e 663 axudas concedi-

En virtude da Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se

das.

establecen as bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións a entidades de iniciativa social para inves-

5.1.2.4.2. Subvencións públicas a persoas en situación de

timento, mantemento e promoción de actividades e pro-

dependencia

gramas de servizos sociais, concedéronse os seguintes

Definición e obxectivos: son axudas económicas, de

importes económicos.

pagamento único, coas que se pretende mellorar a súa
autonomía persoal e previr situacións de dependencia

A Subvencións para investimento (táboas 5.1.2.9 a

maiores segundo o establecido na Orde do 09 de xullo de

5.1.9.12)

2008 (DOG nº 139 do 18.07.2008).

110

Área do Benestar

Táboa 5.1.2.9 Provincia da Coruña
ENTIDADE

MUNICIPIO

FINALIDADE

IMPORTE

SUBVENCIÓN

Asociación de padres para la formación de jóvenes límite

A Coruña

Obras de reforma e acondicionamento

12.985,92 €

6.000 €

Asociación Síndrome de Down da Coruña

A Coruña

Acondicionamento do local e

48.720,99 €

18.000 €

11.980,00 €

4.000 €

40.703,95 €

25.000 €

209.275,41 €

100.000 €

Obras de reparación do centro

19.998,40 €

10.000 €

13.980,03 €

6.000 €

adquisición de equipamento
A Coruña

Federación de Asociacións de persoas xordas de Galicia

Adquisición de equipamento
informático

(FAXPG)
As Pontes

Asociación de pais de persoas con trastorno de espectro
autista (TEA) da provincia da Coruña (Aspanaes)

Adquisición de mobiliario enxoval
(As Pontes)

Betanzos

Colegio de Educación Especial Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús

Adquisición de equipamento para a
residencia e centro de día

Asociación Integro para a diversidade funcional das

Cabana de

comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

Bergantiños

Asociación padres y amigos de deficientes mentales de la

Cedeira

Adquisición de equipamento

Ferrol

Adquisición de equipamento

Escuela de Regoa (Apader)
Asociación de pais de persoas con trastorno de espectro
autista (TEA) da provincia da Coruña (Aspanaes)
Grupo minusválidos Ferrol e comarca

Ferrol

17.902,10 €

9.000 €

Calefacción, seguridade e antilumes

77.605,53 €

45.000 €

Adquisición e instalación de

8.304,60 €

3.500 €

calefacción a gas
Asociación de discapacitados da bisbarra de Muros

Muros

Obras de accesibilidade no centro

65.117,76 €

40.000 €

Padrón

Adquisición de equipamento para

120.500,00 €

55.000 €

Construción para ampliación do centro 142.988,73 €
ocupacional e de recursos

90.000 €

221.124,12 €

100.000 €

921.793,72 €

300.000 €

Adquisición de equipamento (cociña)

95.438,20 €

62.000 €

95.434,51 €

58.900 €

13.006,84 €

5.000 €

39.345,69 €

25.000 €

17.328,93 €

12.000 €

5.105,8 €

3.500 €

5.076,16 €

3.500 €

29.900,16 €

20.727 €

(Adibismur)
Asociación de nais e pais de persoas con discapacidade
intelectual da Comarca do Sar (Amipa)

centro ocupacional

Asociación Ambar das persoas con diversidade funcional

Ribeira

(fase peche e movemento terras)

Asociación de padres de personas con parálisis cerebral

Sada

(Aspace-Sada)

Adquisición de equipamento para a
residencia
Construción de residencia para
persoas con parálise cerebral (2ª fase)

Asociación de padres de personas con discapacidad

Santiago de

intelectual (Aspas)

Compostela

Federación de entidades e organizacións protectoras das

Santiago de

Adquisición de equipamento

persoas con autismo da Comunidad Autónoma de Galicia

Compostela

informático

Asociación Síndrome de Down de Compostela

Santiago de

Adquisición e instalación de

Compostela

equipamento

Federación galega de institucións para a Síndrome de

Santiago de

Adquisición centraliña, sist. videocon-

Down (Down Galicia)

Compostela

ferencia, material informático

Federación de asociacións a favor das persoas con

Adquisición e instalación de

discapacidade intelectual de Galicia (Fademga Feaps)
Fundación G-Prodis

equipamento
Santiago de

Adquisición de equipamento mobiliario

Compostela
Asociación de padres, profesionales y amigos de

Santiago de

personas con discapacidad intelectual Special Olympics

Compostela

Adquisición de equipamento

Galicia
Asociación de padres de minusválidos de Teo (Aspamite)

Teo

Obras de adaptación do centro
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(Aspace-Sada)

residencia
921.793,72 €

300.000 €

Adquisición de equipamento (cociña)

95.438,20 €

62.000 €

95.434,51 €

58.900 €

13.006,84 €

5.000 €

39.345,69 €

25.000 €

17.328,93 €

12.000 €

5.105,8 €

3.500 €

5.076,16 €

3.500 €

29.900,16 €

20.727 €

Construción de residencia para
persoas con parálise cerebral (2ª fase)
Asociación de padres de personas con discapacidad

Santiago de

intelectual (Aspas)

Compostela

Federación de entidades e organizacións protectoras das

Santiago de

Adquisición de equipamento

persoas con autismo da Comunidad Autónoma de Galicia

Compostela

informático

Asociación Síndrome de Down de Compostela

Santiago de

Adquisición e instalación de

Compostela

equipamento

Federación galega de institucións para a Síndrome de

Santiago de

Adquisición centraliña, sist. videocon-

Down (Down Galicia)

Compostela

ferencia, material informático

Federación de asociacións a favor das persoas con

Adquisición e instalación de

discapacidade intelectual de Galicia (Fademga Feaps)

equipamento

Fundación G-Prodis

Santiago de

Adquisición de equipamento mobiliario

Compostela
Asociación de padres, profesionales y amigos de

Santiago de

personas con discapacidad intelectual Special Olympics

Compostela

Adquisición de equipamento

Galicia
Asociación de padres de minusválidos de Teo (Aspamite)

Teo

Obras de adaptación do centro

Táboa 5.1.2.10 Provincia de Lugo
ENTIDADE

Fundación para la protección de discapacitados psíquicos

MUNICIPIO

FINALIDADE

IMPORTE

SUBVENCIÓN

Burela

Obras de construción de centro de día

133.463,22 € 40.000,00* €

Lugo

Obras de accesibilidade - instalación

168.628,69 €

96.000,00 €

66.777,92 €

40.000,00 €

14.878,16 €

8.000,00 €

86.000,00 €

54.000,00 €

59.500,00 €

40.000,00 €

de Burela-A Mariña
Asociación de padres o tutores de personas con

de ascensor

discapacidad intelectual de Lugo (Aspnais)
Fundación de daño cerebral (Fudace)

Lugo

Comunidade das Fillas da Caridade do Centro de San

Lugo

Obras para accesibilidade

Asociación para la protección de las personas con

Monforte

Adquisición de equipamento para a

discapacidad intelectual (Prodeme)

de Lemos

residencia Abrente

Asociación de pais de nenos e adolescentes con

Viveiro

Adquisición e instalación enerxía

Adquisición de equipamento para
residencia dano cerebral

Vicente de Paul de Lugo

(placas fotovoltaicas)

necesidades especiais (Aspanane)

Táboa 5.1.2.11 Provincia de Ourense
ENTIDADE

Asociación de pais a favor das persoas con retraso

MUNICIPIO

A Peroxa

mental de Ourense (Aspanas)

FINALIDADE

Construción da zona sanitaria da

IMPORTE

120.692,74 €

SUBVENCIÓN

60.000,00 €

residencia (proxecto complementario)
Construción de residencia para

735.736,98 € 320.000,00 €

persoas con discapacidade dependentes (subvención complementaria á
anualidade 2008)
Asociación de personas sordas de Ourense

Ourense

Adquisición de equipamento e

5.562,74 €

4.100,00 €

5.382,40 €

2.900,00 €

instalacións (calefacción, electricidade..)
Fundación protección discapacitados psíquicos de Verín

Verín

Acondicionamento do centro
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* Importe do
proxecto ano 2008:
53.000,00 €. Ano
2009: 80.463,22;
Subvención ano 2008:
40.000,00 €. Ano
2009: 40.000,00 €
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Táboa 5.1.2.12 Provincia de Pontevedra
* Importe do
proxecto ano 2008:
1.100.000,00 €. Ano
2009: 1.469.449,00 €;
Subvención ano 2008:
1.000.000,00 €. Ano
2009: 850.000,00 €
** Importe do
proxecto ano 2008:
800.000,00 €. Ano
2009: 1.300.000,00
€. Ano 2010:
1.820.461,60 €;
Subvención ano 2008:
792.000,00 €. Ano
2009: 650.000,00
€. Ano 2010:
1.358.000,00 €
*** Importe do
proxecto ano 2008:
1.100.000,00 €. Ano
2009: 1.096.029,72 €;
Subvención ano 2008:
1.000.000,00 €. Ano
2009: 635.000,00 €

ENTIDADE

Asociación Avelaíña de axuda ás persoas con problemas

MUNICIPIO

A Guarda

FINALIDADE

Adquisición de equipamento (cociña,

IMPORTE

SUBVENCIÓN

18.000 €

28.045,95 €

45.000 €

81.807,58 €

8.000 €

15.420,22 €

50.000 €

95.509,34 €

12.500 €

17.477,51 €

1.850.000* €

2.569.449 €

7.000 €

11.917,81 €

15.000 €

33.578,87 €

68.000 €

127.200,79 €

40.000 €

64.985,59 €

mobiliario, estores)

de saúde mental

Construción de vivenda protexida
Asociación pais do Centro de apoio familiar para autistas Moraña

Instalación de calefacción

/ psicóticos – A Braña (Apacaf)
Casa Santa María de la Esperanza Esclavas de la Virgen

Mos

Asociación La Esperanza del Valle Miñor

Obras de reforma para accesibilidade
do centro

Dolorosa
Nigrán

Instalación de cuberta de acceso ao
centro

Fundación Menela

Nigrán

Construción de centro residencial para
persoas con discapacidade

Asociación de padres de personas con discapacidad

Pazos de

Adquisición de equipamento e porta

intelectual de Vigo (Aspavi)

Borbén

de acceso

Federación gallega de asociaciones de atención a

Pontevedra

Acondicionamento do local e
adquisición de equipamento

personas con parálisis cerebral (Aspace-Galicia)
Asociación comarcal de educación especial Santísimo

Porriño

Asociación galega San Francisco

Adquisición de equipamento para
centro de día

Cristo del Amor (Aceesca)
Vigo

Obras e adquisición de elementos para
accesibilidade e seguridade

Asociación de dano cerebral de Vigo Alento

Vigo

Construción de residencia e centro de

2.800.000 € 3.920.461,60 €
**

día para persoas con dano cerebral
Asociación padres de minusválidos de Pontevedra

Vigo

Asociación a favor de las personas con discapacidad

Vigo

1.635.000 €

Reformas e equipamento (obras de

2.196.029,72 €

***
15.000 €

23.770,55 €

5.500 €

7.410.08 €

6.000 €

10.614,00 €

18.000 €

33.924,73 €

3.000 €

8.178,90 €

25.000 €

68.817,00 €

accesibilidade e seguridade)

intelectual de la provincia de Pontevedra (Aspanaex)
Asociación de personas sordas de Vigo

Construción de residencia para
persoas con parálise cerebral

(Apamp)

Vigo

Reformas e adquisición de equipamento

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Vigo

Adquisición de equipamento
residencia

(Hogar y Clínica San Rafael)

Reforma do campo de deportes dos
centros asistenciais
Asociación Bata para el tratamiento del autismo

Asociación diminuídos psíquicos Con Eles

Vilagarcía

Adquisición de mobiliario (centro de

de Arousa

día abuela Esperanza)

Vilagarcía

Adquisición de calefacción para o

de Arousa

centro de día
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B Subvencións para mantemento e promoción de actividades. (táboa 5.1.2.13)
Táboa 5.1.2.13
ENTIDADE

MANTEMENTO

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

TOTAL

436.500,00 €

553.000,00 €

Ámbito provincial A Coruña

123.800,00 €

86.200,00 €

210.000 €

Ámbito provincial Lugo

48.529,97 €

56.470,03 €

105.000 €

Ámbito provincial Ourense

50.500,00 €

49.500,00 €

100.000 €

Ámbito Supra provincial

Ámbito provincial Pontevedra
659.329,97 €

Total

989.500 €

190.000,00 €

190.000 €

935.170,03 €

1.594.500 €

5.1.2.5 Actividades formativas
Cursos de formación dirixidos ao persoal e aos profesionais relacionados coa atención a persoas dependentes da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e de entidades de iniciativa social. (táboa 5.1.2.14)
Táboa 5.1.2.14
TÍTULO DO CURSO

OBXECTIVOS

CONTIDO

LUGARES, DATA, PARTICIPANTES

Atención especializada nos
centros para persoas con
discapacidade intelectual

Proporcionar aos profesionais dos centros as pautas
de actuación e os instrumentos necesarios na atención
directa das persoas usuarias

Funcións e obxectivos dos
profesionais
Tipoloxía e características
Técnicas de modificación de
conduta
Intervención funcional na
discapacidade intelectual

CAPD Sarria, Lugo:2,9 e 16 de abril.
CAPD Redondela,
Pontevedra:
7,14 e 21 de maio
Participaron 55 persoas

Discapacidade e dependencia

Proporcionar os instrumentos necesarios para a
información, orientación e
valoración das persoas con
discapacidade sobre a Lei da
dependencia

Normativa sobre a
dependencia e a
Discapacidade en Galicia e
noutras comunidades
autónomas

EGAP Santiago de
Compostela: 14 e 15 de outubro
Participaron 28 persoas

Terminoloxía de ambas e
baremos de valoración da
discapacidade e da
dependencia
Prestacións relacionadas da
discapacidade e da
dependencia

Coñecemento persoal e
autoestima para persoas con
discapacidade auditiva

Coñecer e avaliar a forma en
que cada un se percibe e
sinte a si mesmo, achegando
recursos axeitados para a
modificación desta
percepción naqueles casos
que se detecte a necesidade
e manter o bo equilibrio no
resto dos casos

Traballar os aspectos
relacionados coa formación
do concepto de si mesmo no
desenvolvemento da
autoestima
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Centro de formación da FAXPG, A
Coruña: do 13 ao 29 de outubro
Participaron 6 persoas

discapacidade intelectual

Discapacidade e dependencia

Proporcionar os instrumentos necesarios para a
información, orientación e
valoración das persoas con
discapacidade sobre a Lei da
dependencia

Normativa sobre a
dependencia e a
Discapacidade en Galicia e
noutras comunidades
autónomas

EGAP Santiago de
Compostela: 14 e 15 de outubro
Participaron 28 persoas

Área do Benestar

Terminoloxía de ambas e
baremos de valoración da
discapacidade e da
dependencia
Prestacións relacionadas da
discapacidade e da
dependencia

Coñecemento persoal e
autoestima para persoas con
discapacidade auditiva

Coñecer e avaliar a forma en
que cada un se percibe e
sinte a si mesmo, achegando
recursos axeitados para a
modificación desta
percepción naqueles casos
que se detecte a necesidade
e manter o bo equilibrio no
resto dos casos

Traballar os aspectos
relacionados coa formación
do concepto de si mesmo no
desenvolvemento da
autoestima

Centro de formación da FAXPG, A
Coruña: do 13 ao 29 de outubro
Participaron 6 persoas

Control do estrés na
interpretación de lingua de
signos

Coñecemento dos aspectos
xerais do proceso do estrés e
das principais estratexias
para minimizar os seus
posibles efectos negativos,
facilitándolle diversas
ferramentas

Técnicas de relaxación

Facultade de Filoloxía e Tradución da
Universidade de Vigo: 17,18,19 e 20
Participaron 9 persoas

Dirección e xestión de centros
de atención a persoas con
discapacidade

Formar ao persoal con
responsabilidade na xestión
da Rede galega destes
centros
Modelo de xestión integral
dun centro
Ferramentas máis habituais
que se empregan en cada
área de xestión

Planificación estratéxica
Economía financeira
Intervención social
Xestión da calidade
Comunicación externa

As falsidades mentais
previas ao momento da
interpretación

EGAP Santiago de Compostela: 30,31
de outubro de 2008 13,14,27,28 de
novembro e 19 de decembro
Casa do deporte, Vigo: 6,7,20,21 de
novembro 12 decembro
Participaron 48 persoas

5.1.2.6 Promoción da accesibilidade

Atendéronse 813 consultas de particulares e profesionais

Ofrécense accións de promoción da accesibilidade, orien-

sobre o cumprimento da normativa sobre accesibilidade.

tadas:

Estas consultas son resoltas telefonicamente, mediante
visitas ou mediante correo electrónico, co apoio do per-

n

n

Ao impulso do cumprimento da normativa sobre accesi-

soal do servizo e da información publicada no epígrafe de

bilidade e supresión de barreiras.

accesibilidade da páxina web.

Á promoción da divulgación, información e estudo da

As consultas máis frecuentes versan sobre a interpreta-

accesibilidade e supresión de barreiras.

ción da normativa de accesibilidade, sobre a existencia
de axudas para a eliminación de barreiras en inmobles e

n

n

Ao asesoramento a responsables institucionais, profe-

tamén das obrigas das comunidades de propietarios onde

sionais e entidades implicadas en programas de accesi-

vivan persoas con discapacidade ou maiores de 70 anos,

bilidade e supresión de barreiras.

de adaptar os elementos comúns.

Ao apoio técnico e administrativo á Comisión Técnica

Ofrécese asesoramento a través da divulgación do libro

de Accesibilidade.

Accesibilidade. Normativa que inclúe a normativa galega
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para a supresión de barreiras nos espazos urbanos, nos

sión de barreiras, ademais doutra normativa relacionada.

edificios de uso público e residencial, así como nos medios
de transporte e no eido da comunicación e recolle tamén

n

un conxunto de fichas xustificativas do cumprimento dos

Información sobre as convocatorias de axudas para eliminación de barreiras.

criterios establecidos na Lei 8/1997 e no Decreto 35/2000
que a desenvolve, así como na Lei estatal 51/2003 de igual-

n

Indícanse as canles para dirixir consultas ó servizo e para

dade de oportunidades, non discriminación e accesibili-

solicitar ditames ou presentar denuncias ante á Comisión

dade universal das persoas con discapacidade. Tamén se

Técnica de Accesibilidade xa sexa mediante escritos, co-

incorpora unha relación da normativa autonómica, estatal

rreo electrónico, consultas telefónicas ou visitas.

e internacional relacionada coa promoción da accesibilidade, o deseño para todos e a eliminación de barreiras, así

Comisión Técnica de Accesibilidade (CTA)

como coa promoción da autonomía persoal e a atención as

A Comisión Técnica de Accesibilidade (CTA), creada pola

persoas con dependencia funcional.

Lei 8/1997, do 20 de agosto, ten por obxecto impulsar o
cumprimento da normativa nesta materia; ocúpase de

O libro Accesibilidade. Normativa representa unha ferra-

resolver as dúbidas que poidan xurdir sobre a interpreta-

menta útil para profesionais –arquitectos, enxeñeiros, ar-

ción de calquera aspecto da normativa na súa aplicación

quitectos técnicos, traballadores sociais-, así como para

práctica, emitindo ditames ao respecto. Así mesmo, a CTA

os promotores de proxectos e para os propios concellos e

é o órgano competente para a tramitación dos expedien-

as asociacións do sector da discapacidade e das institu-

tes sancionadores e fai as propostas de resolución de

cións públicas, así como para persoas individuais.

sancións aos órganos colexiados competentes, de acordo
co disposto no Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro.

A divulgación deste documento pretende contribuír non
só conseguir o estrito cumprimento da normativa, senón

Durante o ano 2008 a Comisión Técnica de Accesibilida-

tamén á incorporación da accesibilidade en todas as polí-

de nas súas reunións periódicas mensuais atendeu 65

ticas, plans e actuacións de forma transversal, superando

solicitudes de ditames e 26 denuncias.

as ópticas exclusivamente sectoriais, co obxectivo de incorporar ao máximo os principios do deseño para todos.

Calquera persoa, entidade, institución ou asociación representativa dos colectivos de persoas afectadas pode

Ofrécese información na rede, a través da páxina web da

solicitar información, consultar dúbidas ou presentar de-

Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-

nuncias ante a Comisión Técnica de Accesibilidade.

tar, área actuación Discapacidade- Accesibilidade. Nela pódese atopar información permanente sobre a promoción

Está adscrita funcionalmente ao Servizo de Equipamen-

da accesibilidade na que figura a descrición, obxectivos e

tos e Promoción da Accesibilidade, e integrada polos se-

funcións da Comisión Técnica de Accesibilidade e do Servi-

guintes membros: o subdirector xeral de Discapacidade,

zo de Equipamentos e Promoción da Accesibilidade.

que actúa como presidente, o xefe de servizo de Equipamentos e Promoción da Accesibilidade, unha letrada, per-

Na devandita páxina recóllese:

tencente á escala de letrados da Xunta de Galicia, que ac-

n A normativa galega e estatal sobre accesibilidade e supre-

túa como asesora xurídica, un arquitecto superior, e unha
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licenciada en dereito, que actúa como secretaria.

2008, proponse servir de referencia para proceder a súa
posterior implantación, en función dos resultados acadados,

5.1.2.7 Creación do Centro Galego de Desenvolvemento

a través da creación e posta en funcionamento dun servi-

Integral (CEGADI)

zo galego de asistencia persoal, incluído no Sistema Galego

A creación do Centro Galego de Desenvolvemento Integral

de Servizos Sociais e previsto xa nos artigos 15 e 19 da Lei

(CEGADI) naceu no marco do Proxecto da Comunidade Ga-

39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía

lego-portuguesa para a Discapacidade e a Integración (Co-

persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

munidade CEGADI) da Iniciativa transfronteiriza Interreg III
A, España-Portugal, Subprograma Galicia -Rexión Norte de

O programa pretende tamén contribuír ao coñecemento

Portugal, e do que formaron parte os proxectos Comunidade

das necesidades para a implantación dun servizo de asis-

CEGADI SP1.E62/02 e Comunidade CEGADI 06 SP1.E223/3.

tencia tecnolóxica para persoas con limitación severa e
permanente da súa autonomía, que abrangue o deseño

O CEGADI constrúese en Santiago de Compostela para

dos apoios tecnolóxicos necesarios para a compensación

dar servizos na eurorrexión, nas áreas de atención resi-

do déficit de autonomía persoal.

dencial, formación, rehabilitación, recursos á comunidade e investigación e innovación en axudas técnicas, para

Do programa piloto beneficiáronse 30 persoas e reali-

persoas con discapacidade física dependentes. Aparte

zouse a través dunha encomenda de xestión á Fundación

durante o ano 2008 proseguiu a construción do Centro

galega para o impulso da autonomía persoal e atención

Galego de Desenvolvemento Integral, iniciada no 2007.

ás persoas en situación de dependencia (Funga), por Resolución do Vicepresidente da Igualdade e do Benestar do

5.1.2.8 Programa piloto experimental de asistencia per-

12 de novembro de 2007, prorrogada durante o 2008, por

soal e axuda tecnolóxica para a promoción da autono-

un importe máximo de 650.000€.

mía persoal
O desenvolvemento do programa piloto experimental

5.1.2.9 Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal

de asistencia persoal e axuda tecnolóxica para a promo-

(SGAMP 065)

ción da autonomía persoal, xurdiu co obxectivo de dotar

O Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (SGAMP

ás persoas en situación de dependencia duns recursos

065) é un servizo público de carácter social que, mediante

adecuados para acadar a máxima autonomía persoal e a

vehículos de transporte adaptados, facilita desprazamen-

máxima participación nos ámbitos social e comunitario.

tos programados e non urxentes a persoas en situación
de dependencia, de discapacidade ou con dificultades de

Por servizo de asistencia persoal enténdese o servizo

mobilidade. O servizo ten que ser solicitado cunha antela-

prestado por asistentes persoais que realizan ou colabo-

ción de 48 horas, chamando ao teléfono 902 222 065.

ran en tarefas da vida cotiá dunha persoa con discapacidade en situación de gran dependencia, de cara a fomen-

As persoas beneficiarias do SGAMP 065 deben reunir os

tar a súa vida independente, promovendo e potenciando

seguintes requisitos: residir en Galicia, ter recoñecida a súa

a súa autonomía persoal.

situación de dependencia, en calquera dos seus graos ou de
discapacidade, a partir do 65 por cento, e acreditar a impo-

O programa piloto, que se desenvolve ata finalizar o ano

sibilidade para utilizar os medios de transporte colectivos.
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Os desprazamentos que cubre o servizo, por orde de prio-

pañada da seguinte documentación: copia do DNI; cer-

ridade son os seguintes:

tificado de residencia; certificado do recoñecemento do
grao de minusvalidez e/ou da situación de dependencia;

n

Acudir a consultas ou tratamentos do sistema sanitario

no caso das persoas que non o posúan, achegarase un

cando o desprazamento non sexa competencia do de-

informe dos servizos sociais de atención primaria do con-

vandito sistema.

cello de residencia sobre a imposibilidade de utilización
de transportes colectivos. O impreso pódese descargar

n

Traslados a/ou desde as residencias, centros de día ou

da páxina web. A solicitude e maila documentación pre-

a outros equipamentos sociais do Sistema Galego de

séntase na delegación provincial.

Benestar ou de carácter privado.
A participación das persoas usuarias no pagamento do
n

Traslados para a realización de actividades básicas da

servizo é gratuíta para as rendas máis baixas, No resto

vida diaria que favorezan a autonomía e o desenvolve-

dos casos, calcúlase a participación no pagamento en fun-

mento persoal, tales como:

ción do prezo por quilómetro e do número de quilómetros
percorridos, tendo en conta a renda das persoas usuarias

n

asistencia a xulgados, notarías, xestión de carácter le-

do servizo. Estas disporán dunha tarxeta electrónica da

gal ou administrativo;

cal se descontará o custo do servizo demandado, no momento de acceder ao vehículo.

n

actividades relacionadas co coidado persoal, terapéutico, rehabilitador ou estético;

Este servizo público regúlase pola seguinte normativa:
Decreto 195/2007, do 13 de setembro (DOG do 18 de outu-

n

actividades de carácter sociofamiliar;

n

adquisición de bens e servizos necesarios para as acti-

bro de 2007); e Orde do 9 de setembro de 2008 pola que
se desenvolve o Decreto 195/2007 (DOG do 16 de setembro de 2008).

vidades da vida diaria.
O SGAMP 065 foi creado no ano 2008, cun orzamento
n

Traslados para realización de actividades de carácter

de 3,5 millóns de euros e a posta en servizo de 44 vehí-

formativo e educativo.

culos de transporte adaptado, nunha área xeográfica de
130 concellos.

O servizo inclúe a asistencia dunha persoa acompañante
en cada vehículo que será a responsable de recoller a

Durante o ano 2008 o número de persoas usuarias re-

cada persoa usuaria no punto máis próximo ao seu domi-

coñecidas e o número de servizos prestados, foron os

cilio ou lugar de recollida, tanto no inicio como na finali-

seguintes:

zación do servizo.
- A Coruña: 346 usuarios e 3.156 servizos.
Para seren beneficiarios do SGAMP 065 teñen que pre-

- Lugo: 527 usuarios e 7.426 servizos.

sentar unha solicitude, segundo o modelo recollido no

- Ourense: 452 usuarios e 5.553 servizos.

anexo do Decreto 195/2007, do 13 de setembro, acom-

- Pontevedra: 195 usuarios e 2.804 servizos.
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5.1.3 MENORES

5.1.3.1 Atención a menores en situación de desprotec-

guir a normalización, personalización e integración socio-

ción social

familiar dos menores acollidos.

Este programa ten por finalidade prestar atención nunha
institución a aqueles menores que, por distintas circuns-

Para o desenvolvemento deste programa a Vicepresiden-

tancias sociofamiliares, necesitan ser separados tempo-

cia da igualdade e do Benestar conta con 9 centros de

ralmente do seu núcleo familiar e para os que non é viable

titularidade propia e 61 centros colaboradores dependen-

a utilización doutro recurso.

tes de entidades de iniciativa social.

Os centros de atención permanente son aqueles que ofre-

5.1.3.1.1 Atención de menores en centros de protección.

cen aloxamento, asistencia integral e unha dotación de

n

servizos e programas especialmente orientados a conse-

Orzamento: 12.797.544 € (figura 5.1.3.1)

Atención en centros propios:

Figura 5.1.3.1

Número de prazas de internado
Número de prazas de atención de día

LUGO

A CORUÑA
Centros
Virxe do Carme
S. Xosé de Calasanz
Soutomaior
TOTAL

32
30
18
80

10
10
0
20

TOTAL XERAL
245

32
22
54

0
10
10

40
24
64

20
0
20

98

PONTEVEDRA
Centros
Fogar San Paio
O Seixo
TOTAL

Centros
Santo Anxo
Ollos Grandes
TOTAL

OURENSE
32
15
47

Centros
A Carballeira
Montealegre
TOTAL

40
8
48
MENORES DE PROTECCIÓN ATENDIDOS EN CENTROS PROPIOS
Provincia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
TOTAL

Residencial
187
45
85
85
402

Atención de día
12
12
25
55
104
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n

Atención en centros colaboradores

Orzamento: 14.620.084 € (figura 5.1.3.2)
Figura 5.1.3.2

Número de centros
Número de prazas de internado
Número de prazas de día

A CORUÑA

LUGO

Tipoloxía
Casas de familia
Mini-residencias
Residencias
Centros con fogares
Atención de día
TOTAL

Tipoloxía
Casas de familia
Mini-residencias
Residencias
Centros con fogares
Atención de día
TOTAL

5
2
1
5
1
14

40
22
8
157
0
227

8
5
4
58
10
85

TOTAL XERAL

5
2
2
0
2
11

40
25
31
0
0
96

4
10
6
0
35
55

6
2
0
0
3
11

48
28
0
0
0
76

6
4
0
0
42
52

60
671

PONTEVEDRA
Tipoloxía
Casas de familia
Mini-residencias
Residencias
Centros con fogares
Atención de día
TOTAL

n

OURENSE

348
15
1
0
4
4
24

114
10
0
148
0
272

Tipoloxía
Casas de familia
Mini-residencias
Residencias
Centros con fogares
Atención de día
TOTAL

21
0
0
64
71
156

Acollemento residencial

Orzamento: 10.625.666 € (táboa 5.1.3.1)

O acollemento residencial é un recurso que se utiliza nos

Táboa 5.1.3.1

casos en que, por diversas circunstancias sociofamiliares,

PROVINCIA

os menores necesiten ser separados temporalmente do
seu núcleo familiar e non sexa apropiado ou non haxa
un contexto familiar alternativo, ou ben cando os pais ou
titores solicitan á Administración que asuma a garda dos
seus fillos, mantendo en todo momento o obxectivo de

PRAZAS
CONCERTADAS

MENORES
ATENDIDOS

ORZAMENTO
DISPOÑIBLE

227

288

Lugo

96

116

1.710.321 €

Ourense

76

145

1.408.905 €

Pontevedra

272

333

4.121.856 €

Total

671

882

10.625.666 €

A Coruña

3.384.584 €

retorno ao seu fogar.
n

Acollemento en réxime diúrno

Constitúe un recurso alternativo ao acollemento residencial e consiste en prestar atención aos menores no marco
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dunha institución en réxime diúrno. Deste xeito evítase o

Estas axudas foron publicadas na Orde do 23 de febreiro

desarraigamento, facilitando a permanencia dos menores

de 2008 (DOG nº 37, do 21.02.2008)

no seu contorno familiar.
Teñen como obxectivo proporcionar apoio económico e
profesional ás familias para garantirlles a atención ade-

Orzamento: 3.994.418 € (táboa 5.1.3.2)

cuada aos seus fillos e favorecer a permanencia destes

Táboa 5.1.3.2
PROVINCIA

no seu medio, evitando os riscos de desestruturación faPRAZAS
CONCERTADAS

MENORES
ATENDIDOS

ORZAMENTO
DISPOÑIBLE

miliar. Así mesmo, trata de facilitar ás unidades familiares

A Coruña

85

92

1.175.262 €

a adquisición de habilidades de atención, coidado e edu-

Lugo

55

46

795.175 €

cación dos menores, así como a capacidade de autoorga-

Ourense

52

52

590.848 €

Pontevedra

156

186

1.433.133 €

Total

348

376

3.994.418 €

nización do núcleo familiar.
No ano 2008, introdúcense unha serie de novidades con
relación ao ano anterior:

n

Atención a menores con características especiais

Para a atención de menores con características especiais,

1) Aumenta o límite da renda per cápita da unidade fami-

a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar colabora

liar pasando de 3.423,60€ á metade da cantidade es-

con outras institucións mediante a realización de contra-

tablecida como salario mínimo interprofesional para o

tos individualizados.

2008 en cómputo anual, tendo en conta as regras sobre
compensación que se establecen no artigo 3 do Real
decreto 1763/2007, de 28 de decembro” (4.200€).

Orzamento: 121.860,24 € (táboa 5.1.3.3)
Táboa 5.1.3.3
PROVINCIA

2) A partida orzamentaria prevista na Lei de orzamentos
Nº MENORES

ORZAMENTO

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, para as

12

65.663,89 €

axudas que se establecen nesta Orde, reserva un crédi-

Lugo

2

12.464,00 €

to que é igual ao do ano anterior. Non obstante, se pre-

Ourense

0

0

vé a posibilidade de aumentar a contía, se se produce

Pontevedra

5

43.732,35 €

o correspondente incremento dos créditos nos termos

A Coruña

5.1.3.1.2 Axudas de prevención e apoio a familias en situa-

que recolle o artigo 31.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño,

cións carenciais graves para a preservación dos menores

de subvencións de Galicia.

no seu contorno

3) A entrada en vigor da Lei 9/2007, do 13 de xuño, supón
a necesidade de adaptar á dita regulación o contido
da parte dispositiva da orde no relativo aos puntos seguintes:
n

Artigo 4 da orde: requisitos necesarios para a concesión
das axudas polos beneficiarios (art. 10 da Lei 9/2007).

n

Artigo 9 da orde: prazo máximo de nove meses que se
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computará a partir do día seguinte á publicación, para
resolver e notificar a concesión das axudas (art. 23.4º
n

n

Táboa 5.1.3.4
PROVINCIA

Nº DE MENORES
BENEFICIARIOS

A Coruña

819

Artigo 9 da orde: o carácter desestimatorio do silencio

Lugo

288

118

321.553.44 €

administrativo á solicitude de concesión da subvención

Ourense

322

126

346.896,72 €

(art. 23.5 da Lei 9/2007).

Pontevedra

441

188

504.409,44 €

Artigo 13 da orde: reintegro total ou parcial da axuda e

Total

1.870

744

1.732.671.60 €

responsabilidades e réxime sancionador que introduce

2007

Disposición adicional terceira da orde no relativo ás

Aprobadas

917

2.069

Denegadas

972

1.650

2008

ao abeiro do establecido no artigo 7.3º da Lei 9/2007.

312

559.812,00 €

Nº
Nº
AXUDAS
TOTAL
DE AXUDAS MENORES PRESENTADAS MENORES

Disposición adicional segunda da orde no relativo á
delegación de competencias nos delegados provinciais

n

CONTÍA
TOTAL

da Lei 9/2007)

dos xuros de mora (art. 32 e 33 da Lei 9/2007).
n

Nº DE FAMILIAS
BENEFICIARIAS

Aprobadas

744

1.870

Denegadas

1.173

1.934

1.889

3.719

1.917

3.804

o título IV da Lei 9/2007.
O número de solicitudes presentadas en toda a Comuni4) R
 eferencia no artigo 15 da orde ao disposto na Lei

dade Autónoma foi de 1.917. Destas foron concedidas 744

4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prác-

o que supón un total do 38.81% do total das presenta-

ticas na Administración pública galega e na Lei 9/2007,

das.

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo á
obriga da publicidade das subvencións concedidas, ao

5.1.3.1.3 Acollemento familiar

contido desta e á exención da dita obriga.

O acollemento familiar constitúese como un recurso de
protección que produce a plena participación do menor

Orzamento destinado as axudas reguladas na orde 2008

na vida dunha familia, outorgándolle polo tempo nece-

= 1.738.705 €

sario a súa garda a unha persoa ou grupo familiar coa

Reparto dos fondos por delegacións provinciais: (táboa
5.1.3.4)

obriga de velar por el, telo na súa compañía, alimentalo,
educalo e procurarlle unha formación integral.
Este programa ten como obxectivo xeral garantir o dereito do neno a vivir nunha familia, por ser o medio óptimo
para o seu desenvolvemento.
Os acollementos poden ter carácter administrativo ou
xudicial e estar ou non remunerados, en función das circunstancias socioeconómicas e persoais do menor e os
acolledores.
Situación dos menores acollidos a 31 de decembro de
2008 (táboa 5.1.3.5)
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Táboa 5.1.3.5
A CORUÑA

Familias

LUGO

Menores

Familias

OURENSE

Menores

Familias

PONTEVEDRA

Menores

Familias

TOTAL

Menores

Menores

Familias

Acollemento administrativo

353

471

47

74

138

201

494

711

1.032

1.457

Acollemento xudicial

185

257

20

34

63

94

156

239

424

624

38

53

8

12

34

67

19

41

99

173

576

781

75

120

235

362

669

991

1.555

2.254

Acollemento provisional
Totais

n

Xestión:

Acollemento familiar remunerado

Orzamento: 2.518.313,80 €
Acollementos remunerados especiais. 2008 (táboa
5.1.3.7)

Xestión:
Acollemento familiar remunerado ordinario. 2008 (táboa

PROVINCIA

5.1.3.6)

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total

Nº DE FAMILIAS
ACOLLEDORAS

CONTÍA

432

325

1.015.489,80 €

48

39

114.620,00 €

Nº DE FAMILIAS
ACOLLEDORAS

CONTÍA

61

5

3

12.960,00 €

Ourense

14

11

76.826,00 €

Pontevedra

47

31

172.618,00 €

150

106

555.013,20 €

Lugo
Nº DE MENORES
BENEFICIARIOS

Nº DE MENORES
BENEFICIARIOS

84

A Coruña

Táboa 5.1.3.6
PROVINCIA

Táboa 5.1.3.7

Total

292.609,20 €

137

108

326.044,00 €

438

347

1.062.160,00 €

n

1.055

819

2.518.313,80 €

O obxectivo xeral do programa é proporcionar unha aten-

Programa de Familias acolledoras

ción temporal a aqueles menores en situación de risco,
n

desamparo ou desprotección social, nun ambiente fami-

Acollementos remunerados especiais

Son aqueles acollementos de menores que, polas súas

liar normalizado, alleo á súa familia de orixe, por non exis-

características especiais (discapacidade, anticorpos VIH,

tir esta ou non ser idónea para o seu coidado.

etc.), é xustificado remunerar cunha contía superior ao
establecido, polo alto grao de dedicación que requiren e

Para o desenvolvemento do programa, lévanse a cabo as

os custos engadidos que xera a súa atención.

seguintes actuacións:

Orzamento: 555.013,20 €

- Captación de familias participantes no programa.
- Selección e valoración das familias interesadas.
- Constitución dos acollementos e elaboración dun plan
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de acoplamento individualizado menor-familia.

Orzamento: 397.000€ (+ 113.798,4€ cantidade pagada

- Seguimento da evolución dos acollementos.

dende o servizo)-2008		

- Atención e asesoramento ás familias participantes no
programa.

Xestión:
Programa de familias acolledoras. 2008 (táboa 5.1.3.8)

Táboa 5.1.3.8
PROVINCIA

FAMILIAS QUE PERTENCEN
AO PROGRAMA

FAMILIAS Á ESPERA
DE ACOLLER

MENORES ACOLLIDOS
DURANTE O ANO

MENORES ACOLLIDOS
A 31/12/2008

106

43

89

Lugo

49

29

26

17

Ourense

87

52

44

30

A Coruña

70

Pontevedra

108

76

45

27

Total

350

200

204

144

5.1.3.1.4 Adopción de menores

los equipos técnicos de adopción co fin de seleccionar a

A finalidade deste programa é proporcionar aos menores

mellor familia para o menor.

en situación legal de seren adoptados unha familia que
satisfaga as súas necesidades afectivas, socioeducativas

n

e de desenvolvemento persoal, facendo prevalecer o inte-

Xestión:

Adopción nacional

rese do menor sobre calquera outro.
Datos estatísticos de adopción nacional. Ano 2008 (táAs familias que adoptan son, previamente, valoradas po-

boa 5.1.3.9)

Táboa 5.1.3.9
CONCEPTO

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAIS

65

18

15

82

180

451

242

125

451

1269

Resolución de acollemento preadoptivo

18

6

10

31

65

Propostas de adopción realizadas

14

8

6

24

52

Autos de adopción producidos

16

5

12

25

58

Solicitudes abertas
Solicitudes idóneas.Lista de espera
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Datos de adopción de recén nacidos (Menores proceden-

n

tes de renuncias) (táboa 5.1.3.10)

A adopción internacional concíbese como un recurso

Adopción internacional

de protección para aqueles menores que non se poden

Táboa 5.1.3.10

integrar no seo da súa familia e do seu propio país.
ANO

MENORES

2008

19

Xestión:
Estatística do proceso de adopción internacional. 2008
Expedientes Tramitados pola Secretaría Xeral do Benestar
Adopción internacional
Tramitados pola Secretaría Xeral do Benestar (táboa
5.1.3.11)

Táboa 5.1.3.11
PAÍSES TOTAL

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAIS

-

1

-

-

1

Brasil

1

-

-

2

3

Bulgaria

3

-

-

-

3

Chile

-

1

-

-

1

China

18

7

11

17

53

Colombia

Bolivia

21

2

3

19

45

Costa de Marfil

1

-

-

2

3

Ecuador

-

-

-

1

1

Etiopía

46

4

7

61

118

Filipinas

17

-

2

9

28

Hungría

6

-

-

-

6

Kazajstán

5

2

4

9

20

Lituania

-

-

-

1

1

Mali

1

-

-

-

1

México

1

-

-

-

1

Nepal

1

-

-

-

1

Panamá

1

1

-

-

2
22

9

5

1

6

Ucrania

1

2

1

14

18

Vietnam

12

4

5

28

49

144

29

34

169

377

Rusia

Total
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n

Entidades colaboradoras de mediación en adopción

n

Programa de adopcións especiais

internacional (ECAI)

Existen menores tutelados pola Xunta de Galicia que

O Convenio da Haia de 1993, sobre protección de

polas súas características especiais (grupo de tres ou

menores e cooperación en materia de adopción

máis irmáns, menores con discapacidade ou enfer-

internacional, ratificado por España o 30 de

mos crónicos, maiores de oito anos) presentan gran-

xuño de 1995, prevé a posibilidade de que as

des dificultades para ser adoptados.

funcións atribuídas á autoridade central, que
na nosa comunidade autónoma correspondeulle

O programa de apoio ás adopcións especiais ten

á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,

como obxectivo xeral:

desenvolvidas a través da Secretaría Xeral do
Benestar, poidan ser exercidas por organismos

n

Promover a adopción daqueles menores tutelados

acreditados, regulándose polo Decreto 42/2000,

pola Xunta de Galicia que, polas súas característi-

do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa

cas especiais, teñen máis dificultades para exercer

reguladora vixente en materia de familia, infancia

o seu dereito a vivir en familia.

e adolescencia, e a súa modificación polo Decreto
406/2003, do 29 de outubro. (táboa 5.1.3.12)

n

nenos e nenas destinatarios do programa.

Táboa 5.1.3.12
ECAI/DIRECCIÓN

PAÍS HABILITADO

Interadop/galicia
Reiseñor, 10 entrechán of. 2 - 36205 – Vigo

China
Vietnam

Adecop/ Galicia
Emilia Pardo Bazán, 22 a, 2º - 15005 - A Coruña

Colombia
Perú
Panamá
Vietnam

Información en Pontevedra
PGarcía Barbón, 30, 4º of. 4ª - 36201 – Vigo

Encontrar adoptantes cos que poder integrar os

n

Informar e sensibilizar a sociedade sobre a existencia de nenos e nenas que precisan ser adoptados.

E como obxectivo específico: formar as familias dispostas a adoptar menores destas características.
Datos do programa ano 2008. (táboa 5.1.3.13)

ADECOP-PIAO
Emilia Pardo Bazán, 22 a, 2º - 15005 - A Coruña

China

“ACI” Asociacion para el Cuidado de la Infancia
San Andrés, 56, 6ºc - 15007 - A Coruña

China
Filipinas
Vietnam

ADDIS-Galicia Asociación pro Dereitos da Infancia
Gran Vía, 146 entrechán - 36201 - Vigo

Etiopía

Balms-Fundación para la Infancia
Reconquista, 9 entrechán - 36201 – Vigo

Colombia

Balbalika
Doctor Cadaval, 21, 2º of. 10 - 36202 - Vigo

Etiopía
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realizando formación regrada.

Táboa 5.1.3.13
FAMILIAS

No ano 2008 a poboación sobre a que incidiu o proFamilias que demandaron información

39

Familias entrevistadas

9

Familias que conclúen o curso formativo

2

Familias que iniciaron procesos adoptivos

2

Menores de alta no programa no ano 2008

7 (Total: 35)

Menores integrados en familias

grama estivo formada por un total de 485 menores,
coa seguinte distribución provincial: (táboa 5.1.3.14)
Táboa 5.1.3.14
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAIS

157

65

86

177

485

6

Familias acompañadas no 2008 nos procesos
adoptivos iniciados

10

Obxectivos
NENOS E NENAS

Menores de alta no programa no 2008
que seguen á espera de familia

18

Os obxectivos principais do programa son os seguintes

Menores integrados en familias no 2008

6

Facilitarlles o acceso a cursos de formación ocupacio-

Menores acompañados no 2008 polo equipo
do Programa de Adopcións Especiais
(que iniciaron procesos adoptivos)

17

nal de acordo coas súas habilidades.
Asesoralos e acompañalos na súa inserción laboral.
Preparalos, a través do acollemento en vivendas tuteladas, para o desenvolvemento dunha vida cotiá

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMENTO ÁS FAMILIAS NO 2008

Contactos telefónicos
Encontros do equipo do PAE coas familias

plenamente autónoma.
414
18

No momento da súa baixa, no programa estaban traballando 100 mozos/as.

5.1.3.1.5 Programa Mentor

A 31 de decembro tiñan algún tipo de contrato 56 mo-

O proxecto Mentor é un recurso que trata de propor-

zos e 70 mozas.

cionar información, formación e acompañamento á
inserción dos menores tutelados ou en garda pola

Orzamento: Durante o ano 2008 foi de 1.228.401,00€

Administración autonómica co fin de que poidan con-

(táboa 5.1.3.15)

seguir unha inserción laboral e social plenamente independente.

Táboa 5.1.3.15
ORGANISMO

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Beneficiarios:
Todos os maiores de 16 anos que se atopen baixo a

ORZAMENTO

387.719,00 €

Fondo Social Europeo

840.682,00 €

Total

1.228.401,00 €

tutela ou garda da Administración autonómica, acollidos en centros residenciais ou noutros dispositivos
asistenciais no ámbito de menores e que non estean
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5.1.3.1.6 Programa Prisma/SP1.e76 e Miliaria/SP1.e6

As obras rematáronse en decembro de 2007. Durante

Os proxectos PRISMA E MILIARIA, da iniciativa Inte-

o 2008 contratouse o equipamento de mobiliario con

rreg IIIA, tiveron como finalidade a rehabilitación e

financiamento FEDER.

posta en uso público dunha edificación en Valverde
na que se puidese desenvolver un conxunto de activi-

Neste ano 2008 desenvolvéronse outras obras que

dades de formación e integración sociocultural para

non estaban no proxecto pero que se facían necesa-

os menores tutelados pola Xunta de Galicia coa parti-

rias para completar o conxunto urbanístico da zona.

cipación da poboación de Allariz e a súa comarca .

Estas obras complementarias contaron cun investimento de 496.000€ con cargo ao FEDER.

A obra principal concretouse na construción e rehabilitación dun inmoble no lugar de Valverde, aprovei-

Desenvolveuse tamén a obra do aulario, que corres-

tando a existencia dunha edificación que se atopaba

pondía á Consellería de Vivenda por importe duns

en estado de abandono.

226.000€. co que se dá por concluído o conxunto de
obras previstas nos proxectos.

Dende un punto de vista multidisciplinar o proxecto
inclúe a rehabilitación dos edificios principais, a exe-

O centro acollerá menores entre 14 e 18 anos cun-

cución das obras complementarias correspondentes

has características que terán que ser avaliadas caso

á construción dos obradoiros, os edificios comple-

por caso, en función das súas posibilidades e, funda-

mentarios e as obras de urbanización de acondicio-

mentalmente, da súa situación, xa que o período de

namento dos espazos libres vinculados á actuación.

estancia nunca será inferior ao dun curso educativo,
por canto o centro non substitúe á ensinanza pública

Ademais da rehabilitación dos espazos, o proxecto

correspondente á súa idade.

propón a creación dun centro de formación para os
menores. Este centro disporá de obradoiros en dife-

Na súa primeira etapa o centro porase en marcha

rentes liñas formativas como na xeración de activida-

mediante un contrato de xestión de servizo público

des económicas que, xestionadas ou participadas po-

posto que non se conta con persoal especifico para

los propios mozos e mozas beneficiarios do proxecto,

este centro.

posibilite un desenvolvemento sostible da iniciativa.
O Centro ten que xuntar dun xeito coherente todos os
Para favorecer o proceso de integración dos meno-

obxectivos previstos no proxecto:

res, o proxecto inclúe espazos para o desenvolvemento de actividades socioculturais no medio rural

n

R
 esidencia do persoal directivo e educativo

n

A
 partamentos con capacidade para 12 menores (No

e para o encontro da poboación local e o movemento
asociativo.

futuro pode ser superior en función da tipoloxía do
Os Proxectos, as obras do edificio da casa de Valver-

mobiliario que dispoñamos)

de e outras actividades formativas, supuxeron, para a
Xunta de Galicia, un investimento total de 1.494.000€.

n

A
 ulas de formación: Esta é a debilidade durante
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uns meses porque aínda non fixeron as obras os da

res de referencia, ten un dobre obxectivo:

Consellería de Vivenda.
n
n

A
 cadar a integración familiar de menores institucionalizados que sufriron maltrato.

O
 bradoiros: equipado e actualmente están pendentes de persoal.
n

n

E
 vitar a separación familiar e o previsible interna-

T
 endo en conta que o centro vai acoller a técnicos

mento dos menores que ofrecen evidentes indica-

e mozos de diferentes procedencias, este deberá

dores de risco de seren maltratados

habilitar algunhas dependencias como residencia
para, deste xeito, evitar os desprazamentos diarios

Reintegración familiar dos menores. 2008 (táboa

mentres realizan as actividades formativas.

5.1.3.16)
Táboa 5.1.3.16

n

L
 ocal veciñal.
A CORUÑA

n

LUGO

OURENSE

PONTEV.

C
 omedor-cafetería-cociña, concibidas para súa uti-

Nenos atendidos

55

81

78

56

lización como módulo de formación en hostalería.

Reunificación familiar

27

26

37

40

Preservación familiar

38

55

41

26

En resumo, na etapa inicial desenvolvéronse as seguintes actividades e programas:

O numero total de familias atendidas é de 130, e a súa
distribución por provincias: (táboa 5.1.3.17)

1)Acollemento residencial para nenos de protección

Táboa 5.1.3.17

de 14/18 anos especificamente seleccionados para a
formación en hostalería. Outros Talleres de formación
(xa previsto especificamente canteiría) para menores
tutelados de Galicia ou calquera mozo da zona.
2) Administración e funcionamento do centro incluí-

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEV.

Familias atendidas

33

36

38

40

Reunificación familiar

15

14

23

28

Preservación familiar

18

22

15

12

dos comedor e cafetaría e o local veciñal.
3) Programa “Xeracciona” e outros programas de

Orzamento:

maiores que se axusten realmente á demanda dos
maiores da zona.

O programa, cun custo no ano 2008 de 420.382,54€

4) Polas características e situación do centro, tamén

estivo cofinanciado polo Ministerio de Traballo e

se prevé a posibilidade de dispor dalgunha referencia

Asuntos Sociais e pola Vicepresidencia da Igualdade

de interese para os nenos como a creación dunha ofi-

e do Benestar.

cina da Rede Natura.
5.1.3.1.8 Programa de Equipo de Nenos Maltratados e
5.1.3.1.7 Programa de Integración Familiar (PIF)

Abusados (ENMA)

Este programa, mediante unha intervención educati-

O Equipo de Nenos Maltratados e Abusados Sexual-

va, terapéutica e asistencial nos seus núcleos familia-

mente (ENMA) caracterízase por desenvolver unha
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intervención urxente e especializada destinada a me-

procedementos que melloren a calidade do servizo

nores maltratados e abusados no contexto familiar.

que prestan. Estas axudas convócanse anualmente a

Obxectivos establecidos:

través dunha orde.

n

P
 oñer fin a situación de desprotección da familia

A axuda destinada a estes servizos concédese en forma de subvención para investimento, entendéndose

n

R
 ecuperar o núcleo familiar como medio máis des-

por tal os seguintes conceptos: Adquisición de inmo-

favorable do desenvolvemento do menor.

bles. Construción de nova planta, reforma, ampliación
ou mellora de edificios e instalacións. Equipamento e

n

A
 xudar ao menor a adquirir as habilidades precisas

mobiliario. Equipamento tecnolóxico. Promoción de

para unha vida independente cando sexa inviable

medidas innovadoras e implantación de procedemen-

que o menor se incorpore á familia.

tos de calidade dos servizos.
Orzamento: 650.000€ (táboa 5.1.3.19)

Expedientes atendidos no ano 2008
Número total de expedientes atendidos en 2008:169
Distribuídos por provincias: (táboa 5.1.3.18)

Táboa 5.1.3.19
Nº de entidades subvencionadas

Táboa 5.1.3.18
A CORUÑA

Expedientes herdados
de anos anteriores

LUGO

PONTEVEDRA

50

Importe global dos proxectos presentados

1.138.276 €

Importe das subvencións concedidas

605.804 €

5

33

46

Casos novos

52

12

21

Este programa pretende proporcionar un tempo de

Total

57

45

67

ocio e esparexemento aos rapaces e rapazas, tutela-

5.1.3.1.10 Programa Espabila. Goza do Tempo Libre

dos ou en garda pola Xunta de Galicia, ofrecéndolles
a posibilidade de participar en diversas actividades
En Ourense disolveuse o equipo por sentenza xudicial

de tempo libre e as canles onde poder expresar a súa

no ano 2007, por ese motivo non aparecen datos

creatividade e o seu protagonismo,

O orzamento do programa para o ano 2008 foi de
285.935,54€
5.1.3.1.9 Subvencións de investimento en centros e
servizos especializados na área de atención aos menores

O obxecto deste programa é conceder axudas económicas a entidades de iniciativa social que presten
servizos de atención aos menores tutelados e/ou implanten programas e medidas innovadoras, así como
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Orzamento: 10.810,80€ (táboa 5.1.3.20)
Táboa 5.1.3.20
PROXECTO

ACTIVIDADES

N’ BENEFICIARIOS

Proxecto de Normalización de Actividades de Tempo Libre

Xogos cooperativos, xogos de patio, obradoiros de
pintura, de adornos, murais, festas fin de curso

1098 menores

Proxecto de Normalización de Actividades de Tempo Libre

Integración en grupos, excursións, campamentos

138 menores

Proxecto de Formación do Voluntariado

Encontros, cursos e reunións

32 monitores, voluntarios

5.1.3.2 Atención a menores en situación de conflito

n

O
 absentismo escolar e o fracaso escolar

n

O
 desemprego

n

O
 consumo de drogas ou sustancias tóxicas

n

T
 rastornos da personalidade e do comportamento

n

A
 transmisión de imaxes e actitudes violentas por

social

A Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro, reguladora
da responsabilidade penal dos menores, modificada
pola Lei orgánica 8/2006 de 4 de decembro, supuxo
un grande avance no tratamento do menor infractor.
A súa natureza sancionadora-educativa, xunto co seu
principio fundamental de defender o interese do menor por riba de calquera outro, sitúana como unha

parte de certos programas e algúns medios de co-

das leis penais, en materia de xustiza xuvenil, das

municación

máis vangardistas do espazo europeo por axustarse,
en grande medida, ao ditame do Comité Económico
e Social Europeo sobre “La prevención de la delin-

n

A
 insuficiencia na ensinanza e na transmisión de
valores prosociais e cívicos

cuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en

As causas mencionadas fan pensar na necesidade de

la Unión Europea”.

combinar distintas estratexias de intervención (preventivas, educativas, xudiciais...) para paliar o com-

Son múltiples e variadas as causas ou circunstancias

portamento violento e facer fronte á delincuencia

que poden levar a un menor a delinquir, tal e como se

xuvenil.

recolle no mencionado ditame, subliñando as seguintes como as máis aceptadas e que se refiren especial-

Logo da súa entrada en vigor no ano 2001 a Lei orgá-

mente a factores socieconómicos e socioambientais:

nica. 5/2000 trata de dar resposta ás condutas delituosas dos menores entre os 14 e os 18 anos, conxu-

n

A
 pertenza do menor a familias desestruturadas

gando o educativo e xudicial, mediante a aplicación
dun modelo garantista e unhas medidas de contido

n

A
 marxinación socieconómica ou pobreza

eminentemente social cuxa pretensión é educar na
responsabilidade.
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No carácter educativo e de responsabilidade das

sen que isto supoña, en ningún caso, a cesión da res-

medidas xudiciais impostas polos xuíces de Menores

ponsabilidade derivada da dita execución.

da Comunidade Autónoma de Galicia, xoga un papel
moi importante a Secretaría Xeral do Benestar que,

Orzamento de internamento e medio aberto 2008:

a través do Servizo de Atención a Menores en Situa-

8.569.710,83€

ción de Conflito Social, leva a cabo as actuacións necesarias para a execución das medidas previstas na

5.1.3.2.1 Xeneralidades sobre a execución das medidas

Lei orgánica 5/2000, así como na normativa vixente

xudiciais e sobre os menores afectados no ano 2008

relacionada.

Datos xerais sobre a execución das medidas xudiciais
(táboa 5.1.3.21)

Esta capacidade de actuación vén dada en virtude

Táboa 5.1.3.21

do artigo 45 no que se establece que corresponde ás

MEDIDAS

Comunidades Autónomas a execución das medidas

AC

LU

OU

PO

TOTAL

269

adoptadas polos xuíces de Menores nas súas senten-

De internamento

106

21

25

117

cias firmes, podendo establecer estas os convenios

En medio aberto

454

80

60

325

919

ou acordos de colaboración necesarios con entida-

Total

560

101

85

442

1.188

des, ben sexan públicas, da Administración do Estado, local ou doutras Comunidades Autónomas, ou

Evolución da execución das medidas xudiciais (táboa

privadas sen ánimo de lucro, baixo a súa supervisión,

5.1.3.22)

Táboa 5.1.3.22
MEDIDAS

2001

2002

De internamento

118

En medio aberto
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

165

228

259

267

289

291

269

256

397

445

565

707

698

864

919

374

562

673

824

974

987

1.115

1.188

Datos xerais sobre menores afectados

Menores por provincia de xestión e sexo (táboa

As medidas xudiciais que estiveron en execución du-

5.1.3.24)

rante o ano 2008 afectaron a un total de 882 menores maiores de catorce anos.
Total de menores segundo o sexo (táboa 5.1.3.23)

Total
HOMES

Total

Homes
Mulleres

Táboa 5.1.3.23

Nº de menores

Táboa 5.1.3.24

MULLERES

711

111
822

132

AC

LU

OU

PO

TOTAL

322

61

49

279

711

47

13

9

42

111

369

74

58

321

822
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Evolución do número de menores que executaron
medidas xudiciais dende a entrada en vigor da Lei
orgánica 5/2000 (táboa 5.1.3.25)
Táboa 5.1.3.25

Nº de menores

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

259

360

419

531

608

648

772

822

5.1.3.2.2 Medidas de internamento en execución

atención educativa especializada ou tratamento es-

durante o ano 2008 e menores afectados

pecífico dirixido a persoas que padezan anomalías

Segundo a Lei orgánica 5/2000, as medidas de inter-

ou alteracións psíquicas, un estado de dependencia

namento aplicaranse aos casos de especial perigosi-

de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas ou substan-

dade manifestada na natureza peculiarmente grave

cias psicotrópicas ou alteracións da percepción que

dos feitos cometidos. O seu obxectivo prioritario é o

determinen unha alteración grave da conciencia da

de dispoñer dun ambiente axeitado para que o menor

realidade.

poida reorientar o seu comportamento antisocial.
n

P
 ermanencia de fin de semana nun centro: as per-

Os diferentes tipos de internamento recollidos no ar-

soas sometidas a esta medida permanecerán nun

tigo 7 da dita lei, responden á maior ou menor inten-

centro ata un máximo de 36 horas entre a tarde ou

sidade da restrición da liberdade e son os seguintes:

noite do venres e a noite do domingo, a excepción
do tempo que deban dedicar ás tarefas socioeduca-

n

Internamento en réxime pechado: implica a resi-

tivas asignadas polo xuíz.

dencia no centro desenvolvendo nel as actividades
formativas, educativas, laborais e de ocio.
n

Orzamento internamento 2008: 7.230.690,1€

Internamento en réxime semiaberto: as persoas
sometidas a esta medida residirán no centro pero
realizarán fóra del as actividades formativas, educativas, laborais e de ocio.

n

Internamento en réxime aberto: leva consigo a
realización de todas as actividades do proxecto
educativo nos servizos normalizados do contorno,
residindo no centro como domicilio habitual con
suxeición ao programa e réxime interno deste.

n

Internamento terapéutico: a súa finalidade é a
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Medidas de internamento por tipo de medida e provincia de xestión (táboa 5.1.3.26)
Táboa 5.1.3.26
MEDIDAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

I. Terapéutico cautelar

5

1

6

1

13

I. Pechado cautelar

2

1

3

13

19

I. Semiaberto cautelar

13

1

4

23

41

I. Aberto cautelar

0

0

0

2

2

I. Terapéutico

8

3

5

5

21

6

4

2

7

19

I. Semiaberto

45

6

4

43

98

I. Aberto

10

1

0

4

15

Permanencia fin semana en centro

17

4

2

18

41

106

21

26

116

269

I. Pechado

Total

Menores afectados por medidas de internamento e provincia de xestión (táboa 5.1.3.27)
Táboa 5.1.3.27

Nº de menores con medidas
de internamento

AC

LU

OU

PO

71

16

18

79

Total

184

Nota: O cómputo total de menores
con medidas de internamento e medio
aberto non coincide co número total
de menores que executaron medidas
(822), xa que hai menores que
executaron medidas dos dous tipos (de
internamento e de medio aberto)

Recursos para a execución das medidas de internamento
Centros de Internamento (táboa 5.1.3.28)
Táboa 5.1.3.28
RECURSO

PRAZAS

RÉXIME

PROVINCIA

C. Reeducación. Específico Concepción Arenal

25

Pechado, semiaberto e aberto

A Coruña

C. Educativo Monteledo

30

Pechado, semiaberto e aberto

Ourense

17

Terapéutico

Ourense

C. Educativo Avelino Montero

22

Aberto e semiaberto

Pontevedra

Total

94

C. Educativo de Atención Específica Montefiz
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Menores atendidos no ano 2008 nos centros de in-

seu domicilio ata un máximo de 36 horas, entre a

ternamento (táboa 5.1.3.29)

tarde ou noite do venres e a noite do domingo, a
excepción do tempo que deban dedicar ás tarefas

Táboa 5.1.3.29
(*) A suma dos
menores non é
coincidente co
número total de
menores que
executaron medidas
de internamento
porque algúns deles
estiveron en varios
centros

CENTRO

socioeducativas asignadas polo xuíz.
N’ DE MENORES

L
 iberdade vixiada: implica o seguimento da activi-

C. Reeducación. Específico Concepción Arenal

68

C. Educativo Monteledo

50

dade da persoa sometida a ela e da súa asistencia á

C. Educativo de Atención Específica Montefiz

23

escola, ao centro de formación profesional ou lugar

C. Educativo Avelino Montero

49

de traballo, segundo os casos, procurando axudala

n

a superar os factores que determinaron a infrac5.1.3.2.3 Medidas de medio aberto en execución du-

ción cometida. Esta medida obriga, no seu caso,

rante o ano 2008

a seguir as pautas socioeducativas sinaladas pola

Como medidas de medio aberto agrúpanse aquelas

entidade pública ou polo profesional encargado do

descritas no artigo 7 da Lei orgánica 5/2000, que

seu seguimento, de acordo co programa elaborado

non supoñen privación de liberdade. A intervención

e aprobado polo xuíz de Menores. A persoa someti-

educativa desenvólvese na propia comunidade adop-

da a esta medida tamén queda obrigada a manter

tando esta última un papel normativo e de integra-

co dito profesional as entrevistas establecidas no

ción social dos menores.

programa e a cumprir, no seu caso, as regras de
conduta impostas polo xuíz.

Á Secretaría Xeral do Benestar correspóndelle executar as seguintes medidas de medio aberto:

n

C
 onvivencia con outra persoa, familia ou grupo
educativo: a persoa á que se lle impón esta medi-

n

T
 ratamento ambulatorio: consiste na asistencia ao

da debe convivir, durante o período de tempo esta-

centro asignado coa periodicidade requirida po-

blecido polo xuíz, con outra persoa, cunha familia

los facultativos seguindo as pautas fixadas para o

distinta da súa, ou cun grupo educativo, axeitada-

axeitado tratamento da anomalía ou alteración psí-

mente seleccionado para orientala no seu proceso

quica, adicción o consumo de bebidas alcohólicas,

de socialización.

drogas tóxicas ou substancias psicotrópicas ou alteracións da percepción que padezan.

n

P
 restacións en beneficio da comunidade: esta medida non se poderá impoñer sen o consentimento

n

A
 sistencia a un centro de día: as persoas sometidas

da persoa sometida a ela. Consiste na realización

a esta medida residirán no seu domicilio habitual e

de actividades non retribuídas que se lle indiquen

acudirán a un centro plenamente integrado na co-

de interese social, en beneficio de persoas en si-

munidade, para realizar actividades de apoio, edu-

tuación de precariedade. Buscarase relacionar a

cativas, formativas, laborais ou de ocio.

natureza do ben xurídico lesionado polos feitos cometidos polo menor.

n

P
 ermanencia de fin de semana no domicilio: as persoas sometidas a esta medida permanecerán no

n

R
 ealización de tarefas socioeducativas: a persoa
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sometida a esta medida deberá realizar sen inter-

Orzamento medio aberto 2008: 1.339.020,73€

namento nin liberdade vixiada, actividades específicas de contido educativo encamiñadas a facilitar-

Medidas de medio aberto por tipo de medida e provincia

lle o desenvolvemento da súa competencia social.

de xestión (táboa 5.1.3.30)

Táboa 5.1.3.30
MEDIDAS

AC

LU

OU

PO

TOTAL

13

2

5

3

23

Asistencia a centro de día

12

11

1

4

28

Permanencia fin semana en domicilio

16

1

1

111

129

Tratamento ambulatorio

Liberdade Vixiada

L.V. Cautelar

4

7

2

24

37

L.V. 2º período

36

12

7

26

81

L.V.

190

35

21

96

342

Convivencia con outra persoa, familia ou

Convivencia... cautelar

1

0

1

5

7

grupo educativo

Convivencia...

1

0

1

5

7

98

6

10

41

155

Prestacións en beneficio da comunidade
Tarefas socioeducativas
Total

83

6

11

10

110

454

80

60

325

919

Menores afectados por medidas de medio aberto e pro-

Recursos para a execución das medidas de medio aber-

vincia de xestión (táboa 5.1.3.31)

to (táboa 5.1.3.32)

Táboa 5.1.3.31

Táboa 5.1.3.32

Nº de menores con medidas
de medio aberto
Total

AC

LU

OU

PO

EQUIPOS XESTIÓN DE MEDIDAS XUDICIAIS (DELEGACIÓNS PROVINCIAIS)

348

68

46

276

Equipo de xestión de medidas
xudiciais da Coruña

Equipo de xestión de medidas
xudiciais de Ourense

Equipo de xestión de medidas

Equipo de xestión de medidas
xudiciais de Pontevedra

738

xudiciais de Lugo
Nota: O cómputo total de
menores con medidas de
internamento e medio
aberto non coincide co
número total de menores
que executaron medidas
(822), xa que hai menores
que executaron medidas
dos dous tipos (de
internamento e de medio
aberto)

Equipos de execución de medidas xudiciais sen o recurso de centro de día (táboa 5.1.3.33)
Táboa 5.1.3.33
CONVENIADOS

PÚBLICOS

EMA Santiago (Cáritas
Diocesana Santiago)(1)

EMA da Delegación Provincial da
Coruña

EMA Ferrol (Cáritas Diocesana
Mondoñedo-Ferrol)(1)

EMA da Delegación Provincial
de Pontevedra

(1)Finalización do convenio o 30/06/08

136

Área do Benestar

Equipos de execución de medidas xudiciais sen o recurso de centro de día (táboa 5.1.3.34)
Táboa 5.1.3.34
*O número de
prazas é referido
á execución da
medida xudicial de
asistencia a centro
de día

CENTRO

ENTIDADE

LOCALIDADE

PRAZAS*

Centro de atención de día Compartir (finalización do convenio o 30.06.08)

Compartir

A Coruña

12

Centro de atención de día Dignidade-Oleiro

Dignidade

Lugo

12

Centro de atención de día Arela López Mora

Arela

Vigo

12

Centro de atención de día Arela Echegaray

Arela

Pontevedra

12

Centro de atención de día Aclad-Alborada

ACLAD-Alborada

Vigo

20

Trama

Ourense

10

Camiña social

A Coruña

10

Centro de atención de día Andén 95
C.I.E.M.M.A. (inicio de actividade o 01/07/08)

5.1.3.2.4 Outras actuacións no ano 2008

ro, reguladora da responsabilidade penal dos meno-

Actuacións dentro do programa de execución de medi-

res, e no que se dispón que “Os menores recibirán,

das de internamento

no momento de seu ingreso no centro, información

n

E
 n cumprimento do artigo 32.2 do Real decre-

escrita sobre o seus dereitos e obrigas, o réxime

to 1774/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba

de internamento no que se encontran, as cuestións

o Regulamento da Lei orgánica 5/2000, do 12 de

de organización xeral, as normas de funcionamen-

xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos

to do centro, as normas disciplinarias e os medios

menores, e no que se dispón que “En todos os cen-

para formular peticións, queixas ou recursos...”, a

tros levarase un rexistro autorizado pola entidade

Secretaría Xeral do Benestar publicou o libro Infor-

pública, no que deberán constar os datos da iden-

mación para menores en centros de reeducación.

tidade dos menores internados, a data e hora dos

Fíxose unha primeira tirada de 200 libros dos que

ingresos, traslados e postas en liberdade, os seus

se distribuíron 135 para centros de internamento:

motivos, as autoridades xudiciais que os acorden

35 Concepción Arenal (A Coruña), 40 Monteledo

e os datos do letrado do menor”, a Secretaría Xe-

(Ourense), 27 Montefiz (Ourense) e 33 Avelino Mon-

ral do Benestar elaborou un libro de rexistro uni-

tero (Pontevedra).

ficado para os catro centros da nosa Comunidade
Autónoma nos que se executan medidas xudiciais

n

A
 Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a tra-

de internamento: Concepción Arenal (A Coruña), ),

vés da Secretaría Xeral do Benestar, impulsa o Pro-

Monteledo (Ourense), Montefiz (Ourense) e Avelino

grama “Xeracciona” presentado pola Asociación

Montero (Pontevedra).

“Camiña Social”. O dito programa comezou a súa
andaina o ano 2007 como experiencia piloto con

n

E
 n cumprimento do artigo 32.6 do Real decreto

menores dos centros de internamento Concepción

1774/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Re-

Arenal e Monteledo e as residencias da terceira

gulamento da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xanei-

idade Concepción Arenal da Coruña e Nosa Señora

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

137

dos Milagres de Ourense. No ano 2008, esta expe-

Actuacións dentro do programa de execución de medi-

riencia esténdese ás catro provincias coa participa-

das de medio aberto

ción de menores non só dos centros de execución

O 1 de xaneiro do 2008 entrou en funcionamento o

de medidas xudiciais de internamento senón tamén

centro de día “Andén 95” xestionado pola en entida-

dos centros de protección.

de CENTRO TRAMA en Ourense. Este recurso cómpre unha dobre función, por unha banda, serve para

O Programa “xeracciona” defínese como un espazo

a execución da medida xudicial de asistencia a centro

de estabilización que contribúe ao desenvolvemento

de día, e por outra actúa como equipo de execución

dunha dinámica proactiva, que impulsa a función so-

de medidas xudiciais en medio aberto.

cial dos maiores en base a súa experiencia e intercambio coa xeración de menores formando nestes un

O 1 de xullo de 2008 inicia a súa actividade, na cida-

acicate na súa formación.

de da Coruña, o Centro de Intervención e Execución
de Medidas Xudiciais en Medio Aberto “CIEMMA-CO-

Promove un sentimento de utilidade por parte do an-

RUÑA”. Esta actuación está recollida no PEGIA (Plan

cián ao permitirlle expresar e compartir a súa expe-

Estratéxico Galego da Infancia e da Adolescencia

riencia vital e permite, así mesmo, que o menor inte-

2007-2010) que no seu epígrafe quinto “Principais

ractúe co maior aprendendo deste.

eixes estratéxicos: obxectivos do plan”, establece a
implantación do mencionado recurso para dar cum-

Ampliación de 6 novas prazas de internamento no

primento ao obxectivo proposto con esta actuación

centro educativo Monteledo de Ourense, con efecto

que é o de reorganizar os recursos para a execución

dende o 1 de xaneiro de 2008, pasando o centro a

das medidas xudiciais alternativas ao internamento.

contar con 30 prazas para executar medidas de internamento en réxime pechado, semiaberto e aberto.

Circular nº 13 de medio aberto de data 05/06/08

No mes de xuño realízase unha addenda ao convenio

O 30 de xuño rematou o convenio de colaboración

asinado coa Fundación “O Belén”, con efectos para o

para a execución das medidas xudiciais de medio

ano 2009, pola que o centro Montefiz pasa a atender

aberto na provincia da Coruña coas entidades Cáritas

tamén a menores con medidas xudiciais de interna-

Diocesana de Santiago, Cáritas Diocesana de Mondo-

mento que presenten problemas graves de consumo

ñedo-Ferrol e Compartir. O persoal das mencionadas

de sustancias tóxicas.

entidades quedou integrado no CIEMMA CORUÑA.

Asinouse un contrato de servizo para a organización

O 31 de decembro finalizou o convenio de colabo-

do traballo remunerado e a formación ocupacional

ración coa entidade Compartir para o Programa de

dos menores infractores internados en centros, sen-

convivencia con outra persoa, familia ou grupo edu-

do a empresa adxudicataria “Empresa de Inserción

cativo.

Laboral INSERGAL S.L.U”
Atuacións xerais
Circular nº 12 de internamento de data 16/05/08

Continuación do “Estudo sobre a reincidencia dos
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menores infractores en Galicia”, estudo que se vén

Participaron como conferenciantes: Don Miguel Cle-

realizando dende xuño de 2006 en virtude de con-

mente Díaz. Profesor da Universidade da Coruña con

venio entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Be-

“Os problemas de conduta dos menores: unha altera-

nestar e a Universidade de Santiago de Compostela e

ción da socialización” e

que rematou en xuño de 2008.
Don Vicente Garrido Genovés. Profesor da UniversiNo ano 2008, a Vicepresidencia da Igualdade e do

dade de Valencia con “A tiranía das fillas e dos fillos e

Benestar inicia a tramitación do expediente para a

a síndrome do emperador”

compra de 3 inmóbeis á Consellería de Vivenda e
Solo. Estes inmóbeis, un en Vigo e dous en Santiago de Compostela teñen como finalidade a posta en
marcha da rede “Pisos Convive”.

5.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL E COOPERACIÓN COAS
CORPORACIÓNS LOCAIS

A Secretaría Xeral do Benestar asinou no mes de xuño

5.1.4.1 Renda de integración social de Galicia

do ano 2008, un convenio de colaboración coa enti-

A renda de integración social de Galicia é unha prestación

dade Aclad Alborada. O obxecto do dito convenio é o

social destinada a garantir recursos económicos de sub-

desenvolvemento do Programa de Intervención Am-

sistencia a quen careza deles, así como a acadar a súa au-

bulatoria con adolescentes de 12 a 18 anos, da área

tonomía e integración normalizada mediante un proxecto

metropolitana de Vigo, que teñen aberto expediente

personalizado de inserción.

de protección ou se atopan en situación de conflito
social. Os menores aos que vai dirixido presentan en-

Normativa

tre outros perfís:

n

Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas
para a inserción social, modificada pola Lei 1/1999, do 5

n

de febreiro e pola Lei 16/2004, do 29 de decembro.

P
 roblemas de comportamento no ámbito familiar
e/ou escolar
n

n

Decreto 374/1991, do 24 de outubro, polo que se desen-

M
 enores de 12 a 14 anos remitidos pola Fiscalía de

volve a Lei 9/1991 do 2 de outubro, de medidas básicas

Menores logo de cometer algún delito para valorar

para a inserción social, no relativo á renda de integra-

a toma ou non de medidas de protección, sobre

ción social de Galicia.

todo en problemáticas relacionadas co maltrato familiar e a violencia escolar.

Tipoloxía
A renda de integración social de Galicia, contempla dous

No ámbito da formación dos profesionais, o 9 de

tipos de medidas:

decembro do 2008 a Secretaría Xeral do Benestar
organizou en Santiago de Compostela un espazo de

n

Prestación económica.

n

Proxecto de inserción, constituído por un conxunto de

conferencias sobre os menores que agriden aos seus
pais baixo o título xenérico de “A tiranía das fillas e
dos fillos”.

accións tendentes á mellora da integración persoal, fa-
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miliar, social e, de ser o caso, laboral do beneficiario.

Evolución das contías da renda de integración social de
Galicia (RISGA) e das axudas de emerxencia social no

Beneficiarios

periodo 2005 - 2009

Desde 1992, primeiro ano de aplicación, a 2008 os bene-

RISGA (táboa 5.1.4.1)

ficiarios pasaron de 554 a 4.350

Táboa 5.1.4.1
CONVIVIENTES

2005

que esta está formada por unha media de 3 membros, es-

1

305,37

tímase que un total de 13.050 persoas foron beneficiarias

2

352,35

Tendo en conta que a renda beneficia á unidade familiar e

da RISGA no ano 2008.
Orzamento

2006

2007

2008

2009

335,37

374,40

387,68

395,43

388,07

434,30

449,71

458,70

3

389,93

431,19

484,22

501,40

511,42

4

418,12

464,73

524,16

542,75

553,60

5

446,31

498,27

564,10

584,10

595,78

O orzamento destinado ao pago desta prestación en
2008 foi de 19.043.139€.
O subsidio básico da renda de integración social de Galicia en 2008 foi de 387,68€, cun complemento familiar de

Axudas de emerxencia social (táboa 5.1.4.2)
Táboa 5.1.4.2 Límites de ingresos para acceder ás axudas de
emerxencia social
CONVIVIENTES

2005

2006

2007

2008

2009

484,60

494,29

62,03; 51,69 e 41,35€ polo primeiro, segundo e terceiro e

1

381,71

máis membros adicionais respectivamente, ata o tope do

2

440,44

485,09

542,88

562,14

573,38

125% do IPREM, fixado en 516,9€ no 2008.

3

487,41

538,99

605,28

626,75

639,28

4

522,65

580,91

655,20

678,44

692,00

5

557,89

622,84

705,13

730,13

744,73

419,21 468,00

Contías máximas axudas de emerxencia social segundo a
súa finalidade (táboa 5.1.4.3)
Táboa 5.1.4.3
CONCEPTO

Axudas para gastos imprescindibles no uso da vivenda habitual
Axudas para gastos de mantemento de habitabilidade ou accesibilidade da vivenda habitual

2005

2006

2007

2008

1.174,50

1.197,75 1.248,00 1.292,25

2009

1.318,10

4.698,00 4.791,00 4.992,00 5.169,00 5.272,40

Axudas para gastos de equipamento básico da vivenda

939,60

958,20

998,40 1.033,80 1.054,48

Axudas para gastos destinados a cubrir necesidades primarias

939,60

958,20

998,40 1.033,80 1.054,48

Axudas para gastos derivados do traslado da vivenda dentro da mesma localidade

939,60

958,20

998,40 1.033,80 1.054,48

Axudas para gastos derivados do traslado da vivenda fóra da localidade

1.174,50

1.197,75 1.248,00 1.292,25
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A evolución dos beneficiarios desde 1992 foi a seguinte
(figura 5.1.4.1)
Figura 5.1.4.1 Evolución de beneficiarios desde 1992
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Os beneficiarios distribuiranse por provincias de acordo
co seguinte (figura 5.1.4.2)
Figura 5.1.4.2 Beneficiarios por provincias

A Coruña
1.717

Pontevedra
1.570
36%

40%
TOTAL
4.350

Ourense
658

15%

9%

Lugo
405

En canto á distribución municipal dos beneficiarios a 31
de decembro de 2008, como se pode observar no mapa,

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

141

pódese constatar que existen perceptores da RISGA nun
total de 266 concellos da Comunidade Autónoma (85%).
(figura 5.1.4.3)
Figura 5.1.4.3 Mapa de distribución municipal de beneficiarios da Risga
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O perfil típico da persoa perceptora da RISGA é o dunha

Tipoloxía

muller de menos de 44 anos de idade, separada ou soltei-

n

ra, que vive coa familia propia nuclear e que maioritaria-

As axudas para situacións de emerxencia social están
destinadas a:

mente reside no medio urbano (figura 5.1.4.4)
Figura 5.1.4.4

n

Gastos imprescindibles para o uso da vivenda habitual

n

Gastos imprescindibles para o mantemento da habitabilidade da vivenda

Por sexo
66% son mulleres
Por estado civil
37% son solteiras
30% están separadas

Por edad
66% ten menos
de 44 anos

n

mobiliario básico
n

Por lugar de residencia
51% reside
en concellos de máis
de 50.000 habitantes

Gastos destinados a dotar a vivenda de equipamento

Por tipo de convivencia
53% vive na familia
propia nuclear

Gastos destinados a combater, con carácter urxente,
necesidades primarias (alimentación, atención sanitaria, etc.)

n

Gastos derivados do traslado de vivenda

5.1.4.2 Axudas de emerxencia social
Orzamento e nº de beneficiarios
Definición e obxectivos

Durante 2008 a Vicepresidencia da Igualdade e do Benes-

As axudas para situacións de emerxencia social consti-

tar nestas axudas investiu a cantidade de 2.776.197€, das

túen unha prestación económica de carácter extraordi-

que se beneficiaron 2.172 persoas.

nario e pagamento único, destinada a paliar situacións de
emerxencia de persoas con fogares independentes afectados por un estado de necesidade.
Normativa
n

Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas
para a inserción social, modificada pola Lei 1/1999, do 5
de febreiro e pola Lei 16/2004, do 29 de decembro.

n

Decreto 375/1991, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 9/1991 do 2 de outubro, de medidas básicas
para a inserción social, no relativo ás axudas para situacións de emerxencia social.
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A evolución dos beneficiarios e orzamentos desde 1992
foi a seguinte: (figura 5.1.4.5)
Figura 5.1.4.5
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A distribución provincial dos beneficiarios foi a seguinte:

En canto á distribución municipal dos beneficiarios a 31

(figura 5.1.4.6)

de decembro de 2008, como se pode observar no mapa,
pódese constatar que existen beneficiarios da emerxen-

Figura 5.1.4.6

cia social nun total de 183 concellos da Comunidade autónoma (58%).

Pontevedra
1.027

47%

A Coruña
473

22%

TOTAL
2.172

16%

15%

Lugo
323
Ourense
349
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Mapa da distribución municipal dos beneficiarios da RISGA (figura 5.1.4.7)

Figura 5.1.4.7 Mapa de distribución municipal de beneficiarios da Risga
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5.1.4.3 Axudas e Pensións

n

Definición e obxectivos

Pensión de xubilación na súa modalidade non contributiva, para persoas maiores de 65 anos.

5.1.4.3.1 Pensións non contributivas

n

Pensión de invalidez na súa modalidade non contributi-

Son pensións que se configuran como dereitos subxec-

va, para persoas de idade comprendida entre os 18 e os

tivos a favor daquelas persoas maiores de 65 anos ou

65 anos cun grao de minusvalidez determinado.

menores incapacitados que carezan dos recursos económicos necesarios para a súa subsistencia e que non po-

Beneficiarios

dan acceder a unha pensión contributiva do sistema da

No período comprendido entre decembro de 1992 e dec-

Seguridade Social, por non ter suficiente cotización.

embro de 2008, o número de beneficiarios das pensións
non contributivas incrementouse en 38.184 persoas

O seu obxectivo é estender a todos os cidadáns o réxime

(340%), acadando un total de 49.421 pensionistas (30.675

público da Seguridade Social, garantíndolles non só unha

de xubilación e 18.746 de invalidez). (figura 5.1.4.8)

renda económica, senón tamén a asistencia médico-farmacéutica e os servizos sociais.

Figura 5.1.4.8 Beneficiarios P.N.C

Normativa
n

Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade

Invalidez
38%

Xubilación
62%

Social.
n

Real Decreto 357/1991, do 15 de marzo, polo que se desenvolve, en materia de pensións non contributivas, a
Lei 26/1990, do 20 de decembro.

n

Decreto 233/2008, do 9 de outubro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a

Orzamento

favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa

O orzamento destinado en Galicia ao pago das ante-

modalidade non contributiva, a favor de persoas an-

ditas pensións incrementouse nun 691%, ao pasar de

ciáns e enfermas, incapacitadas para o traballo, bene-

32.755.033€ en 1992 a 226.401.957€ en 2008.

ficiarias de axudas periódicas individualizadas e a favor
das persoas con minusvalidez beneficiarias do subsidio

O importe máximo das pensións non contributivas en

de garantía de ingresos mínimos.

2008, tanto na modalidade de xubilación como de invalidez, foi de 328,44€. Se a invalidez foi superior ao 75%

Tipoloxía

e, ademais, se cumprían os requisitos establecidos nun

As pensións non contributivas contemplan dous tipos de

baremo específico, puido incrementarse a pensión nun

medidas:

50% máis.
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No ano 2008 o Consello da Xunta de Galicia aprobou
unha axuda extraordinaria consistente nun pagamento
único de 200 euros por pensionista, regulada no Decreto
233/2008. Beneficiáronse un total de 50.683 pensionistas e destinouse un orzamento total de 10.129.200€.
A evolución dos beneficiarios desde 1992 foi a seguinte:
(figura 5.1.4.9)

Figura 5.1.4.9 Evolución de beneficiarios P.N.C.
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A distribución provincial dos beneficiarios en 2008 foi a
seguinte: (figura 5.1.4.10)
Figura 5.1.4.10
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5.1.4.4 Financiamento e coordinación dos servizos so-

n

O desenvolvemento de servizos preventivos dirixidos á

ciais de atención primaria

poboación en xeral e, de forma especial, a aqueles co-

Os obxectivos dos servizos sociais de atención primaria

lectivos que se atopen en situacións de risco.

son os seguintes:
n
n

A detección e avaliación das problemáticas, tanto indi-

A análise da realidade para a detección das necesidades

viduais como colectivas, e o establecemento das solu-

e carencias sociais que, a súa vez, sirva para a planifica-

cións de acordo cos recursos sociais dese nivel de aten-

ción racionalizada do sistema de servizos sociais.

ción, ou, se é o caso, a súa derivación e seguimento aos
servizos especializados.

n

A información, asesoramento e orientación aos individuos e grupos e á comunidade en xeral sobre os derei-

n

A mellora da autonomía persoal, a integración e per-

tos, obrigas e recursos existentes en materia de servi-

manencia no medio familiar, mentres sexa desexado e

zos sociais, así como sobre os procedementos para o

conveniente e a promoción de formas alternativas de

seu exercicio e, se é o caso, a intermediación necesaria

convivencia nos supostos en que esta sexa inviable.

para que sexan efectivos.
n

A promoción da vida asociativa, do desenvolvemento
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comunitario e do voluntariado social, en tanto que favo-

poracións locais, na que se integra o Plan Concertado de

recen a conciencia dos cidadáns sobre os seus proble-

Prestacións Básicas de Servizos Sociais, o Plan de Des-

mas e a busca de solucións dende a propia sociedade.

envolvemento Xitano, o financiamento para a atención á
dependencia a nivel local e os fondos propios da Comu-

n

A coordinación e colaboración cos organismos públi-

nidade autónoma destinados a financiar estes servizos e

cos e organizacións privadas que presten servizos que

programas.

afecten ao benestar social, procurando a maior rendibiO Plan concertado de prestacións básicas de servizos

lidade e racionalidade deles.

sociais articula unha cooperación económica e técnica
n

A inserción social dos membros marxinados e excluídos

entre a administración central e a autonómica, na que

da comunidade.

se integran as corporacións locais prestadoras directas
dos distintos programas, garantindo unha rede pública de

n

A prestación de cantos servizos concretos sexan pre-

apoio social que supón a porta de entrada a este sistema

cisos para a implantación dos programas básicos de

a través dos concellos, de acceso fácil e efectivo a todas

actuación.

as persoas, familias e colectivos, especialmente aos que
se atopan en situacións de necesidade.

O instrumento de financiamento da rede de servizos sociais de competencia municipal é a Orde anual de sub-

A evolución do financiamento da rede de servizos sociais

vencións para prestacións de servizos sociais polas cor-

de atención desde 1992 foi o seguinte: (figura 5.1.4.11)

Figura 5.1.4.11
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Orzamento
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, en colaboración co Ministerio de Educación Política Social e Deportes e os concellos, investiu neste programa a cantidade
de 45.015.185€, o que supón un incremento do 10,22 %
respecto aos 40.841.108€ investidos en 2007 e do 504%
respecto os 8.926.791€ investidos no ano 1992.
Este orzamento permite a expansión da atención á totalidade dos concellos da Comunidade autónoma, o que supón
a cobertura do 100% da poboación galega, cunha ratio por
habitante de 16,24€, coa seguinte distribución provincial:
(figura 5.1.4.12)

Figura 5.1.4.12

Porcentaxes de subvencións
A Coruña
34,79%

Pontevedra
21,48%
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15,77%
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Ratio euros/habitante

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
TOTAL

1.132.792
355.176
336.926
947.639
2.772.533

15.660.784
7.102.257
12.582.925
9.669.219
45.015.185

13,82
20,00
30,73
10,22
16,24
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A distribución por tipo de subvención das contías concedidas durante 2008 foi a seguinte:
Figura 5.1.4.13
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Tipo de subvención
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22%
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50%
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209.088
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8.107.044
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A Coruña
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Ourense
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Mantemento

Axuda fogar

3.817.585,30
1.704.401,17
1.777.368,01
2.500.063,60

62.346,71
61.249,25
53.134,92
32.356,97

8.089.368,26
4.427.031,91
4.878.604,32
5.193.479,74

Xestión programas
1.795.168,10
558.349,53
1.000.053,19
9573580,64

TOTAL

Investimentos
1.896.315,94
351.224,87
4.873.764,43
985.738,79

15.660.784,31
7.102.256,73
12.582.924,87
9.669.219,74

liar e social.

5.1.4.5 Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
O SAF, é unha prestación básica dos servizos sociais que
ten por obxecto a realización de un conxunto de aten-

n

Previr situacións de dependencia ou exclusión social.

n

Retardar ou evitar a institucionalización.

n

Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado so-

cións ás persoas, no seu domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, en situacións de limitación
da autonomía persoal ou en casos de desestruturación
familiar.

cial.
Os obxectivos do SAF son:
n

Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

n

Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno

ción e asígnanse, segundo a valoración técnica realizada

de convivencia habitual.

polos servizos sociais, os seguintes tipos de atención:

Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio

n

Actuacións básicas:

n

De carácter persoal: hixiene persoal, erguerse e deitar-

Contidos:
Os contidos do SAF forman parte do proxecto de interven-

n

domicilio.
n

Manter, mellorar e recuperar as redes de relación fami-

se, mobilizacións, etc.
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n

De apoio en rutinas básicas da vida diaria: acompaña-

supón un incremento do 43.18% (6.812.330€) con respec-

mento fóra, realización de xestións...

to ao exercicio 2007. A distribución provincial do financiamento do programa en 2008 foi a seguinte:

n

n

De carácter doméstico: limpeza, preparación de alimentos ...

Distribución provincial 2008: (figura 5.1.4.14)

De carácter psico-social e educativo.

Figura 5.1.4.14 Subvencións

Actuacións complementarias:
n

Socialización

n

Podoloxía

n

Fisioterapia

n

Teleasistencia

A Coruña
8.089.368

Pontevedra
5.193.480
22,99%

35,81%
TOTAL
22.588.484

Ourense
4.878.604

21,60%

Lugo
4.427.032

19,60%

A 31 de decembro de 2007 o Programa de Axuda no Fogar estendeuse a un total de 15.460 usuarios e 76.551

A evolución da atención no fogar desde 1992 foi a seguin-

actuacións. O importe total destinado ao financiamento

te (figura 5.1.4.15)

durante o exercicio 2008 ascendeu a 22.588.484€, o que

Figura 5.1.4.15 Evolución da atención no fogar desde 1992

18.000

15.460
15.000

13.801
12.304
12.227

12.000

9.000

6.620 7.008
6.000

3.267

4.036 4.409

4.933

7.515

8.120 8.387

9.135

9.270

5.449

3.000

0

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

152

03

04

05

06

07

08

Área do Benestar

das actuacións

5.1.4.6 II Plan Galego de Inclusión Social
O II Plan Galego de Inclusión Social (2007-2013) constitúe
unha iniciativa integral promovida pola Vicepresidencia

n

Dar un novo impulso á integración e coherencia das políticas activas de inclusión

da Igualdade e do Benestar co obxectivo de promover a
inclusión social e facilitar o acceso e reincorporación a un
mercado de traballo que debe estar aberto tamén ás per-

O Plan recolle liñas de acción específicas impulsadas polo

soas que se atopan nunha situación aguda de exclusión

propio plan e o departamento responsable dos sistema

social e/ou paro estrutural.

de servizos sociais de Galicia, cun orzamento propio,
que conta con financiamento do Fondo Social Europeo.

Os seus eixos estratéxicos vertebran recursos e actua-

Ademais recolle as liñas de acción dos diferentes depar-

cións específicas do plan, que contan con financiamento

tamentos do Goberno da Xunta de Galicia. En 2008 des-

do Fondo Social Europeo, con outros externos que operan

envolvéronse as seguintes liñas de actuación:

de xeito parcial coa súa poboación destinataria, procurando un desenvolvemento transversal e interrelacionado. O

n

Creación e mantemento da Rede de equipos de inclu-

plan asegura unha coordinación e optimización das po-

sión sociolaboral distribuídos por todo o territorio ga-

tencialidades dos medios dispoñibles para a consecución

lego. Estes dispositivos están radicados nas cidades da

do obxectivo anterior. Un dos seus retos fundamentais é

Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ouren-

ofertar oportunidades reais para que estas persoas ad-

se, Pontevedra, Vigo, no Consorcio das Mariñas, amais

quiran as habilidades necesarias para conseguir un em-

de dezaoito equipos que atenderon comarcalmente o

prego, non só cómo vía principal para saír da pobreza e

resto do territorio e que dependen do Consorcio Gale-

da exclusión, senón como medio de evitala.

go de Servizos da Igualdade e Benestar (un situado no
módulo novo do Centro penitenciario de Teixeiro) e un

O plan reforza e complementa as medidas de carácter

que xestiona a Confederación Galega de Minusválidos

prestacional. Os seus obxectivos xerais son:

(COGAMI). Xunto cos anteriores o plan conta cun equipo coordinador dos equipos dependentes do Consorcio

n

Mellorar a cobertura territorial, as dotacións materiais

Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, que ten

e a coordinación a través da participación

como finalidade coordinar as distintas accións desenvolvidas e facer o seguimento e valoración destes.

n

Integrar e complementar a estratexia da inclusión social e de atención á dependencia, especialmente nas

n

áreas territorialmente deprimidas

Estes profesionais traballan de xeito coordinado coa
rede de atención primaria de servizos sociais municipais e as Unidades Tramitadoras da RISGA (UTA) e aten-

n

n

Incidir na mellora da inclusión social de colectivos e

den, orientan e acompañan ás persoas, procurándolles

grupos cronicamente vulnerables: comunidade xitana,

os recursos necesarios para rematar con éxito os seus

persoas sen fogar, etc...

procesos individuais de integración social e laboral.

Fomentar a participación das organizacións de solidariedade e iniciativa social (ONG) no desenvolvemento

n

Apoio e potenciación ás entidades de iniciativa social
e fomento da participación dos axentes sociais cara
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a consecución dos obxectivos do II plan de inclusión.

denominado ACCEDER, conta con catro dispositivos

Nesta liña publicouse a Orde do 7 de febreiro de 2008

de intervención, situados nos concellos de Lugo, Pon-

(DOG nº 33) pola que se establecen as bases regula-

tevedra, Vigo e Santiago de Compostela. Teñen como

doras para a concesión de subvencións a entidades de

finalidade realizar accións de formación profesional

iniciativa social, para o desenvolvemento de programas

ocupacional, orientación laboral, acompañamento no

que contribúan a fomentar a inclusión social e a inte-

acceso ao emprego e accións de sensibilización dirixi-

gración no mercado de traballo das persoas en situa-

das a empresarios.

ción de risco de exclusión social, subvencionáronse un
total de 55 entidades.

n

Programa de atención a persoas “sen teito” e situacións de exclusión e pobreza cronificada. Este progra-

n

Plan de Desenvolvemento Xitano. En colaboración co

ma pon en marcha unha serie de actuacións que teñen

Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e as Corpora-

como obxectivo mellorar a situación social e sanitaria

cións locais, dende o ano 1990, vense realizando en Ga-

das persoas que viven na rúa ou en infravivendas, a tra-

licia, o Plan de Desenvolvemento Xitano.

vés de procesos de información, orientación, formación
e acompañamento individualizado contando co apoio

n

O obxectivo do dito plan é o de mellorar a calidade de

da rede de recursos de atención ao colectivo, entre eles

vida e dotar dun certo grado de benestar aos xitanos e

os equipos de intervención existentes nos Concellos

xitanas, favorecer a súa participación na vida pública e

da Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e

social, propiciar unha maior convivencia entre os distin-

Vigo.

tos grupos sociais e culturais e combater a discriminación e o racismo do pobo xitano, a través de proxectos

n

As áreas de traballo dos equipos locais de intervención

de intervención social de carácter integral para a aten-

de cada un dos concellos foron a información, aseso-

ción, prevención e inserción do pobo xitano.

ramento e acompañamento individualizado, formación,
promoción da saúde, aproveitamento positivo do ocio

n

No ano 2008 participaron no plan 26 concellos da Co-

e do tempo de lecer, sensibilización social e fortalece-

munidade autónoma (27 zonas de intervención), reali-

mento da rede de traballo coordinación inter-extra ins-

zando actividades simultáneas de intervención social

titucional.

nas áreas de acción social, educación, formación-emprego (elaboración de C.V., apoio na busca de emprego

Outras Actuacións:

e outras), saúde, vivenda e cultura. Ademais realizan o

n

acompañamento social ás familias.

Convenio coa Fundación Galega do Metal. FORMEGA.
A actividade desenvolvida no marco do convenio, foi
un curso de almacenero (150 horas teóricas e 40 horas

n

A Fundación Secretariado General Gitano desenvolve

prácticas non laborais) para 15 participantes no plan,

un programa de actuacións específicas financiadas a

incorporados polos equipos de inclusión sociolaboral. O

través dun convenio de colaboración coa Vicepresiden-

curso desenvolveuse entre o 9 de decembro e o 30 de

cia que ten por finalidade a realización de accións di-

decembro de 2008 na cidade de Vigo e remataron o

rixidas ás minorías étnicas cara a promover a inclusión

curso un total de 13 persoas.

social e a súa integración sociolaboral. Este programa,
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n

Convenio coa Fundación Luís Vives: Subvencionáron-

persoas residentes no Concello de Vigo e que se atopa-

se cinco actuacións no marco do Programa para o for-

ban en situación de exclusión social.

talecemento das ONG de acción social de Galicia:
n
n

n

Investigación: no ano 2008, realizouse unha amplia-

Asistencia técnica ás entidades interesadas nos aspec-

ción do sistema de información, co fin de mellorar esta

tos formais e organizativos e organización de semina-

ferramenta de recollida de datos e axustala ás necesi-

rios de reflexión e traballo. A raíz destas actividades

dades de rexistro de información dos equipos de inclu-

constituíuse a rede de loita conta a pobreza en Galicia

sión, transmitidas desde a posta en marcha da aplica-

o día 14 de setembro

ción, e do propio Servizo de inclusión social.

Catro cursos sobre temáticas de especial interese para

Análise dos resultados obtidos

as entidades

A continuación preséntanse os resultados obtidos no
marco do II Plan Galego de Inclusión Social, por liñas de

n

Programa de asesoramento e asistencia na implanta-

actuación. En canto aos equipos de inclusión comarcais

ción dun programa de xestión de calidade, para dúas

apórtanse datos dos 11 equipos que realizaron interven-

entidades.

ción con participantes en 2008, posto que os equipos restantes, iniciaron a súa actividade a finais do ano 2008.

n

Plan de fortalecemento para catro ONG de acción social, no que técnicos da fundación elaboraron un plan
de mellora para cada unha das entidades

n

Un seminario de Dependencia funcional e Terceiro Sector (12 de setembro de 2008) e un Seminario sobre a
Igualdade de Oportunidades e Terceiro Sector Social
(16 de decembro de 2008)

Segundo esta liña de actuación desenvólvense tamén
convenios de periodicidade anual con entidades de iniciativa social para a atención de determinados grupos ou
colectivos que polas súas características requiren estratexias específicas de intervención.
n

Sensibilización social: no ano 2008 desenvolveuse
unha campaña de sensibilización da poboación galega
en xeral, a través da colocación de mupis nas cidades
de Vigo e Santiago de Compostela e a introdución de
cuñas radiofónicas e anuncios en prensa e na Televisión
de Galicia. Esta campaña contou coa colaboración de

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

155

Creación e mantemento de equipos de inclusión (táboa
5.1.4.4)
Táboa 5.1.4.4
EQUIPOS URBANOS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

125

43,25

164

56,75

289

Concello de Ferrol

10

8,55

107

91,45

117

7,74

Concello de Santiago

47

36,43

82

63,57

129

8,54

Consorcio As Mariñas

14,49

Concello da Coruña

19,13

108

49,32

111

50,68

219

Concello de Lugo

33

47,83

36

52,17

69

4,57

Concello de Ourense

71

27,52

187

72,48

258

17,07

Concello de Pontevedra

41

32,03

87

67,97

128

8,47

Concello de Vigo
Total Equipos Urbanos

EQUIPOS COMARCAIS

Arzúa
As Pontes

125

41,39

177

58,61

302

19,99

560

37,06

951

62,94

1.511

48,32

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

18

20,00

72

80

90

5,57

48

36,09

85

63,91

133

8,23

Carballo

37

27,01

100

72,99

137

8,48

Mondoñedo

29

44,62

36

55,38

65

4,02
11,32

Monforte

79

43,17

104

56,83

183

Xinzo de Limia

66

36,07

117

63,93

183

11,32

Carballiño

41

38,68

65

61,32

106

6,56

Gondomar

96

37,94

157

62,06

253

15,66

Marín

66

39,52

101

60,48

167

10,33

O Porriño

52

32,30

109

67,70

161

9,96

Vilagarcía de Arousa

55

39,86

83

60,14

138

8,54

Total Equipos Comarcais

587

36,32

1029

63,68

1.616

51,68

Total

1.147

36,68

1.980

63,32

3.127

100

Durante o ano 2008, incorporáronse un total de 3.127
persoas ao Plan de Inclusión, a través da intervención dos
equipos de inclusión das sete grandes cidades, do Consorcio das Mariñas (o 48.32% do total son persoas incorporadas por estes equipos); e dos equipos de intervención
comarcal, que incorporan ao 51.68% de persoas.
O 63.32% das persoas usuarias do plan son mulleres,
fronte o 36.68% de homes.
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(táboas 5.1.4.5 e 5.1.4.6)

(táboas 5.1.4.7 e 5.1.4.8)

Táboa 5.1.4.5 Persoas incorporadas polos Equipos Urbanos,
por sexo e idade en 2008

Táboa 5.1.4.7 Persoas incorporadas por equipos urbanos, por nivel de estudos
e xénero en 2008

IDADE

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

NIVEL ESTUDIOS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

Menos de 25

89

36,63

154

63,4

243

16,08

Sen estudios

295

37,1

501

62,94

796

52,68

Entre 25 e 45

263

32,55

545

67,5

808

53,47

165

39,5

253

60,53

418

27,66

Máis de 45

208

45,22

252

54,8

460

30,44

Secundarios
obrigatorios

Total

560

37,06

951

62,9

1.511

100

Secundaria

66

32,7

136

67,33

202

13,37

Universitarios
Total

Táboa 5.1.4.6 Persoas incorporadas polos Equipos Urbanos,
por sexo e idade en 2008
IDADE

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

34

35,8

61

64,21

95

6,29

560

37,06

951

62,94

1.511

100

Táboa 5.1.4.8 Persoas incorporadas por equipos comarcais,
por nivel de estudos e xénero en 2008

Menos de 25

132

43,85

169

56,15

301

18,63

Entre 25 e 45

284

32,13

600

67,87

884

54,70

171

39,68

260

60,32

431

26,67

Sen estudios

398

39,56

1006

62,25

587

36,32

1.029

63,68

1.616

100

Secundarios
obrigatorios

118

29,21

286

70,79

404

25,00

Secundaria

50

34,01

97

65,99

147

9,10

21

35,59

38

64,41

59

3,65

587

36,32

1.029

63,68

1.616

100

Máis de 45
Total

O 54,11% das persoas usuarias teñen unha idade comprendida entre os 25 e os 45 anos, o 67,.7% de persoas
con idades comprendidas neste tramo son mulleres. Pola

NIVEL ESTUDIOS

Universitarios
Total

HOMES

%

MULLERES

%

608 60,44

TOTAL

%

contra, no tramo de idade de máis de 45 anos, as porcentaxes de homes e mulleres tenden a igualarse. Os equipos

O 57,63% das persoas usuarias non teñen ningún tipo de

comarcais incorporaron unha porcentaxe máis alta de

estudo (nesta categoría están incluídas as persoas inmi-

persoas novas que os equipos urbanos; en cambio, nos

grantes que non teñen homologados os seus títulos aca-

equipos urbanos a porcentaxe de persoas de máis de 45

démicos); o 26,29% remataron os estudos secundarios

anos é maior.

obrigatorios; o 11,16% remataron a secundaria e o 4,92%
teñen algún título universitario. A nivel de sexo non se
aprecian diferenzas significativas. Nos equipos comarcais
é maior a porcentaxe de persoas incorporadas sen estudos (62,25%) que nos equipos urbanos
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(táboas 5.1.4.9 e 5.1.4.10)
Táboa 5.1.4.9 Persoas incorporadas por equipos urbanos,
situación laboral e xénero en 2008
SITUAC. LABORAL HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

13

19,40

54 80,60

67

4,43

Parados

436

39,96

655 60,04

1091

72,20

Outros

99

31,94

211 68,06

310

20,52

12

27,91

31

72,09

43

2,85

560

37,06

951

62,94

1.511

100

Ocupados

Non consta
Total

Táboa 5.1.4.10 Persoas incorporadas por equipos comarcais,
situación laboral e xénero en 2008
SITUAC. LABORAL HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

33

26,61

91

73,39

124

7,67

Parados

406

37,21

685

62,79

1091

67,51

Outros

137

37,53

228

62,47

365

22,59

11

30,56

25

69,44

36

2,23

587

36,32

1029

63,68

1.616

100

Ocupados

Non consta
Total

O 72,20% das persoas incorporadas por equipos urbanos,
no momento da súa incorporación ao plan, estaban segundo a súa situación laboral, no paro. No caso dos equipos comarcais esta cifra é do 67,51%. En todas as categorías a porcentaxe de mulleres é sempre superior á dos
homes. (táboa 5.1.4.11)
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Táboa 5.1.4.11 Persoas incorporadas por causa de exclusión social. Ano 2008
EQUIPOS URBANOS

HOMES

%

MULLERES

156

32,57

323

Inmigrantes/Refuxiados

83

28,42

Paro máis dun ano

69

37,91

Discapacidade

75

56,82

Minorías étnicas

57

51,35

Escaseza de recursos

%

TOTAL

%

67,43

479

209

71,58

292

19,32

113

62,09

182

12,05

57

43,18

132

8,74

54

48,65

111

7,35
4,10

31,70

Emprego precario

19

30,65

43

69,35

62

Adiccións

37

66,07

19

33,93

56

3,71

Paro menos dun ano

12

22,22

42

77,78

54

3,57

Outros

19

35,19

35

64,81

54

3,57

Violencia de xénero

0

0,00

30

100

30

1,99

Emigrantes retornados

15

65,22

8

34,78

23

1,52

Prostitución

0

0,00

17

100

17

1,13

Exreclusos

11

91,67

1

8,33

12

0,79

Sen Teito

6

100

0

0,00

6

0,40

Reclusos

1

100,00

0

0,00

1

0,07

0

0,00

0

0,00

0

0,00

560

37,06

951

62,94

1.511

100

Exclusión Territorial
Total Equipos Urbanos

EQUIPOS COMARCAIS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

Escaseza de recursos

84

17,83

387

82,17

471

29,15

Minorías étnicas

150

45,73

178

54,27

328

20,30
9,84

Inmigrantes/Refuxiados

59

37,11

100

62,89

159

Discapacidade

91

57,23

68

42,77

159

9,84

Paro máis dun ano

54

38,85

85

61,15

139

8,60

Outros

34

43,59

44

56,41

78

4,83

Adiccións

58

75,32

19

24,68

77

4,76

Emprego precario

13

0,00

50

0,00

63

3,90

Paro menos dun ano

15

33,33

30

66,67

45

2,78

Violencia de xénero

0

0,00

38

100

38

2,35

Emigrantes retornados

13

41,94

18

58,06

31

1,92

Exclusión Territorial

6

42,86

8

57,14

14

0,87

Sen Teito

4

100

0

0,00

4

0,25

Prostitución

1

25,00

3

75,00

4

0,25

Reclusos

2

66,67

1

33,33

3

0,19

Exreclusos

3

100

0

0,00

3

0,19

Total Equipos Comarcais

587

36,32

1029

63,68

1.616

51,68

Total

1147

36,68

1.980

63,32

3.127

100
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Se atendemos ás causas que provocan a exclusión social

O número total de perceptores directos da Renda de

de entre as persoas usuarias do plan, destaca a escase-

Integración Social de Galicia, incorporados este ano ao

za de recursos como a causa principal e que afecta ao

Plan Galego de Inclusión Social é de 1.124, o que supó o

30,38% das persoas incorporadas ao plan. A segunda

30,41% do total de incorporados. O 64,35% do total de

causa de exclusión social é a Inmigración (14,42%), onde

perceptores directos da RISGA incorporados ao plan, son

o 68,51% son mulleres. Segue en importancia o factor de

mulleres.

exclusión “minoría étnica” e o de paro de longa duración.
Na categoría de persoas con discapacidade a porcentaxe

O Equipo de Inclusión Sociolaboral que desenvolve o seu

de homes é maior ca porcentaxe de mulleres: O 14,47%

traballo no Módulo Novo de Teixeiro, traballou en 2008

do total de homes teñen como causa principal de exclu-

con 32 homes do dito módulo. Realizaron, principalmente,

sión social a discapacidade fronte o 6,31% do total de

actuacións de información, orientación e asesoramento

mulleres.

(un total de 61 actuacións), formación preformativa (un
total de 2 talleres) e actuacións formativas de carácter

A porcentaxe de participantes que se rexistraron na ca-

ocupacional (un total de 5 actuacións).

tegoría de inmigrantes nas zonas urbanas é maior que a
porcentaxe rexistrada polo equipos comarcais. Pola con-

Na seguinte táboa quedan reflectidos algúns dos datos

tra, o número de persoas rexistradas na categoría “mino-

das actuacións desenvolvidas ou promovidas polos equi-

rías étnicas” é maior nas zonas de intervención comarcal,

pos de inclusión (táboa 5.1.4.14)

debido a que nestas zonas non existen dispositivos específicos para atender a este colectivo, o que sí ocorre nas
cidades. (táboas 5.1.4.12 e 5.1.4.13)
Táboa 5.1.4.12 Persoas incorporadas por equipos urbanos,
relación coa RISGA e xénero en 2008
NIVEL ESTUDIOS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

Perceptor directo

147

39,41

226

61

373

85,16

Perceptor
indirecto

45

69,23

20

31

65

14,84

Total

192

43,84

246

56,16

438

100

Táboa 5.1.4.13 Persoas incorporadas por equipos comarcais,
relación coa RISGA e xénero en 2008
NIVEL ESTUDIOS

Perceptor directo
Perceptor
indirecto
Total

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

192

33,22

386

66,78

578

84,26

67

62,04

41

37,96

108

15,74

259

37,76

427

62,24

686

100
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Táboa 5.1.4.14
TIPO DE ACTUACIÓN

Entrevistas iniciais

EQUIPOS URBANOS

EQUIPOS COMARCAIS

1.908

1.616

Actuacións formativas desenvolvidas ou promovidas polos equipos

180

133

Persoas formadas

94

207

Entidades visitadas

831

835

Insercións laborais

período de 18 meses. As insercións laborais poden ser

Unha baixa do Plan de Inclusión por inserción laboral con-

acadadas por persoas incorporadas en 2007 ou en anos

tabilízase cando o contrato laboral ou a suma dos con-

anteriores. (táboa 5.1.4.15)

tratos laborais, alcanza/n ou supera/n os 12 meses, nun
Táboa 5.1.4.15 Persoas con inserción laboral por Equipos de Inclusión. Ano 2008
EQUIPOS URBANOS

Concello da Coruña

HOMES

19

%

MULLERES

14,50

112

%

TOTAL

85,50

131

%

23,95

3

2,17

135

97,83

138

25,23

Concello de Santiago de Compostela

73

49,66

74

50,34

147

26,87

Consorcio As Mariñas

16

37,21

27

62,79

43

7,86

4

26,67

11

73,33

15

2,74
0,18

Concello de Ferrol

Concello de Lugo

1

100

0

0

1

Concello de Pontevedra

14

35,00

26

65,00

40

7,31

Concello de Vigo

10

31,25

22

68,75

32

5,85

140

25,59

407

74,41

547

100

Concello de Ourense

Total Equipos Urbanos

EQUIPOS COMARCAIS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

Arzúa

1

16,67

5

83,33

6

9,52

As Pontes de García Rodríguez

5

50,

5

50

10

15,87

Carballo

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Mondoñedo

3

100

0

0,00

3

4,76

Monforte de Lemos

1

16,67

5

83,33

6

9,52

0

0

1

100

1

1,59

O Carballiño

0

0

0

0,00

0

0,00

Gondomar

8

38,10

13

61,90

21

33,33

Marín

6

50

6

50

12

19,05

O Porriño

0

0

0

0,00

0

0,00

2

50

2

50

4

6,35

26

41,27

37

58,73

63

100

166

27,21

444

72,79

610

100

Xinzo de Limia

Vilagarcía de Arousa
Total Equipos Comarcais
Total
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En 2008, 610 persoas acadaron unha inserción laboral. O

Plan galego de convivencia intercultural, inclusión e

72.29% foron mulleres e o 31.7% homes. O 89.67% das

desenvolvemento da comunidade xitana (táboa 5.1.4.17

persoas que acadaron unha inserción, foron persoas in-

e 5.14.18)

corporadas polos equipos urbanos, o 10.33% restantes
foron incorporadas polos equipos comarcais. O número
de mulleres incorporadas polos equipos urbanos que acadaron unha inserción laboral, supoñen o 74.41% do total,

Táboa 5.1.4.17 Nº de participantes en actuacións
do Plan Xitano en 2008
PROVINCIAS

HOMES

%

MULLERES

%

TOTAL

%

en cambio nos equipos comarcais esta porcentaxe supón

A Coruña

851

48,35

909

51,65

1.760

37,91

o 58.73%.

Lugo

250

49,50

255

50,50

505

10,88

Ourense

657

52,27

600

47,73

1.257

27,08

Pontevedra

527

47,05

593

52,95

1.120

24,13

2.285

49,22

2.357

50,78

4.642

100

Potenciación e apoio ás entidades de iniciativa social
e fomento da participación dos axentes sociais (táboa
5.1.4.16)

Total

Táboa 5.1.4.18 Nº de Familias participantes en actuacións
do Plan Xitano por provincias en 2008

Táboa 5.1.4.16 Nº de entidades subvencionadas pola Orde
por provincia de intervención, no ano 2008

A CORUÑA

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

20

6

11

18

5

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

TOTAL

446

144

364

298

1.252

35.62

11.50

29.07

23.80

100

O 36.36% das entidades desenvolveron a súas actua-

En total participaron en actuacións desenvolvidas no

cións na provincia da Coruña, o 32.73% na provincia de

marco do Plan Xitano, un total de 4.642 persoas de etnia

Pontevedra, o 20% na provincia de Ourense e o 10.91%

xitana e 1.252 familias. Existe, xa que logo, unha igualdade

na provincia de Lugo.

entre o número de homes e mulleres en todas as provincias. A Coruña e Ourense son as provincias con maior nú-

En concreto subvencionáronse 61 proxectos. Destacamos

mero de participantes, co 37.91% e o 27.08% do número

os 16 programas dirixidos de maneira específica a traba-

total, respectivamente.

llar co colectivo de persoas con discapacidade, 2 proxectos dirixidos a persoas sen teito, 4 proxectos dirixidos a

Un total de 67 persoas participantes no Plan acadaron

persoas de etnia xitana e 3 programas integrais de base

un emprego, a suma total de contratos acadados polos

comunitaria en zonas rurais que favorezan a inclusión

participantes desde 2001, ascende a 1.392.

social e laboral da mocidade, mulleres e colectivos con
dificultades de inserción, 2 programas integrais de base

Convenio coa Fundación Secretariado General Gitano

comunitaria en barrios urbanos que desenvolvan accións

En 2008, 203 persoas foron incorporadas ao Plan AC-

preventivas, de intervención, seguimento e titoría para

CEDER, que unidas ás persoas incorporadas en anos an-

mozos en situación ou risco de exclusión social. O resto

teriores, fan un total de 1.436 persoas. (táboas 5.1.4.19 e

de proxectos subvencionados desenvolveron actuacións

5.1.4.20)

con persoas en situación ou risco de exclusión social, de
forma xeral.
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Táboa 5.1.4.19 Nº de persoas incorporadas ao programa ACCEDER no ano 2008 por equipos de intervención
SANTIAGO

Nº Incorporados
%

LUGO

PONTEVEDRA

VIGO

TOTAL

40

86

43

34

203

19.70

42.36

21.18

16.75

100

Táboa 5.1.4.20 Nº de persoas incorporadas ao programa ACCEDER no ano 2008 por equipos e anos de intervención
EQUIPOS

2001

2002

2003

2004

2005

Santiago

0

0

0

72

66

Lugo

0

0

0

137

68

Pontevedra

75

73

71

44

22

Vigo

68

53

72

139

Totais

143

126

143

320

2006

2007

2008

TOTAL

27

17

40

222

23

13

86

327

24

23

43

375

54

56

36

34

512

210

130

89

203

1436

En 2008, os equipos de intervención realizaron 1.287 procesos de orientación, o 51.83% corresponden a mulleres
e o 48.17% a homes. (táboa 5.1.4.21)
Táboa 5.1.4.21 Nº de actuacións formativas no marco do programa ACCEDER no ano 2008
FORMACIÓN PROPIA

FORMACIÓN CONVENIADA

FORMACIÓN EN EMPRESAS

FORMACIÓN EXTERNA

Nº Actuacións

13

%

22

0

5

34

0

8

57

A formación propia, aquela que é organizada e imparti-

cado de traballo e a conexión coa empresa. A formación

da de forma exclusiva pola fundación, centrouse no des-

desenvolvida en Lugo e na Coruña, tivo unha dimensión

envolvemento de cursos de formación, que no caso de

de capacitación máis básica. En total foron 91 persoas as

Pontevedra e Vigo tiveron un perfil máis elevado que os

que se beneficiaron da formación propia. (táboa 5.1.4.22)

restantes, desde o punto de vista da adecuación ao mer-

Táboa 5.1.4.22 Nº de persoas que acadaron inserción laboral no ano 2008 por equipos e anos de intervención.Programa ACCEDER
EQUIPOS

2001

2002

2003

Santiago
Lugo

-

-

-

-

-

-

2004

2005

2006

2007

2008

6

38

36

56

TOTAL

40

56

40

180

44

40

69

244

Pontevedra

16

32

53

145

98

100

62

80

634

Vigo

11

28

29

103

49

109

150

111

590

Totais

27

60

82

290

241

293

308

299

1.642
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Do total de persoas incorporadas desde 2001, un total de

tamén significativo no concello de Santiago.

299 asinaron un contrato laboral no ano 2008. A suma
total de contratos acadados polos participantes desde

O 80.49% das persoas incorporadas foron homes, aínda

2001 ascende a 1.642. Os resultados están moi desigual-

que o número total sobre o ano anterior se reduciu. Pola

mente distribuídos por localidades. O maior peso segue a

contra, o número de mulleres mantívose con respecto a

corresponderlle a Vigo, seguida de Pontevedra. A única

anos anteriores, representando o 19.51% do total no ano

progresión positiva é a de Lugo. Vigo presenta, os segun-

2008.

dos mellores resultados do seu histórico de datos.
A idade do colectivo increméntase ano a ano. Se ben, nos
Programa de atención a persoas “Sen teito” e situacións

anos anteriores, a maioría dos/as participantes atopában-

de exclusión e pobreza cronificada (táboa 5.1.4.23)

se entre os 30 e 45 anos aproximadamente, desde hai uns
anos este intervalo crece de tal xeito que na actualidade

Táboa 5.1.4.23 Nº de persoas incorporadas ao programa sen teito
no ano 2008 por cidades de intervención
PROVINCIAS

HOMES

%

MULLERES

55

%

24,89

TOTAL

221

abarca dos 31 aos 65 anos.

%

En canto á utilización dos servizos específicos destinados

35,93

as persoas sen teito, cabe sinalar que o 54% das persoas

166

75,11

Santiago

63

82,89

13

17,11

76

12,36

acudiron diariamente aos comedores, fronte ao 18% que

Lugo

127

88,81

16

11,19

143

23,25

non acoden nunca. O 10% fan uso do servizo do roupeiro

Ourense

43

84,31

8

15,69

51

8,29

diariamente, fronte o 55% que só o fai algún día ao mes.

Vigo

96

77,42

28

22,58

124

20,16

Total

495

80,49

120

19,51

615

100

A Coruña

En canto as demandas realizadas aos técnicos/as do programa por parte dos participantes, hai que destacar as

No ano 2008 incorporáronse ao programa “Sen Teito”,

relativas á información sobre servizos e recursos especí-

un total de 615 persoas, o 35.93% na cidade da Coruña, o

ficos (albergues, comedores sociais, etc.), como as máis

23.25% na cidade de Lugo, o 20.16% na cidade de Vigo, o

numerosas; a continuación atópanse as demandas rela-

12.36% na cidade de Santiago de Compostela e o 8.29%

cionadas con temas relativos ao traballo, sobre vivenda

na cidade de Ourense. Foi na cidade de Vigo onde aumen-

e temas relacionados con prestacións económicas da Ad-

tou de maneira significativa o número de incorporados,

ministración. (táboa 5.1.4.24)

con respecto ao ano anterior, producíndose un descenso

Táboa 5.1.4.24 Nº de Actuacións desenvolvidas no programa Sen Teito, no ano 2008
ENTREVISTAS
SEGUIMENTO

DERIVACIÓNS ACOMPAÑAMEN- XESTIÓN DE INTERVENCIÓNS
ACCIÓNS
A RECURSOS
TOS
DOCUMENTOS
DE RÚA
INFORMATIVAS

RECURSOS
DETECTADOS

ACCIÓNS DE
DIFUSIÓN

INTERVENCIÓN
EN SAÚDE

TOTAL

5.074

2.438

404

1.526

453

69

6

1.017

4.193

15.180

33.43

16.06

2.66

10.05

2.98

0.45

0.04

6.70

27.62

100
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A maioría do traballo dos equipos de intervención do pro-

Orzamento

grama “Sen teito”, centrouse en realizar entrevistas de se-

O orzamento xestionado polo Servizo de Inclusión Social

guimento ás persoas incorporadas ao programa (33.43%

da Dirección Xeral de Acción Social en 2008 para o des-

das actuacións). Despois das entrevistas, as intervencións

envolvemento dos programas descritos, foi o seguinte:

no eido da saúde cun 27.62% e as derivacións a recursos

(táboa 5.1.4.25)

(16.06%), foron as actuacións máis numerosas.

Táboa 5.1.4.25 Execución orzamentaria do ano 2008
Creación e mantemento da Rede de Equipos

3.782.921 €

Rede de Equipos urbanos

1.096.921 €

Rede de Equipos comarcais (Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar)
Convenio para o desenvolvemento de programas para colectivos con especiais dificultades de inserción

2.686.000 €
407.000,00 €

Convenio Fundación Secretariado General Gitano. Programa ACCEDER
Convenio Cruz Roja. Programa “Sen Teito”

64.000,00 €
343.000,00 €

Plan de desenvolvemento Xitano

725.523,51 €

Potenciación e apoio as entidades de iniciativa social e fomento da participación dos axentes sociais

849.671,31 €

Orde anual de subvencións para entidades de iniciativa social

812.186,00 €

Convenio Fundación Galega do Metal. FORMEGA

24.480,00 €

Convenio Fundación Luís Vives

13.005,31 €

Investigación. Ampliación do sistema de información de recollida de datos dos equipos de inclusión social

5.1.5. Dependencia

n

12.000,00 €

A análise dos informes de saúde que aportan as solicitudes

5.1.5.1 Descrición da área de actuación
Creación

n

O Servizo de Promoción da Autonomía Persoal e Aten-

A aplicación dos baremos, que inclúen os desprazamentos, a introdución de datos e a súa depuración.

ción á Dependencia (SEGAD) creouse ao amparo da Lei

n

O apoio e a supervisión das valoracións.

39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autono-

n

A coordinación dos equipos de valoración.

mía persoal e atención as persoas en situación de depen-

n

A citación e/ou concertación de visitas á persoa que

dencia, como instrumento de xestión, no ámbito da Co-

deba valorarse.

munidade Autónoma de Galicia, dos servizos e recursos

n

A elaboración do ditame-proposta de grao e nivel

necesarios para a valoración e atención ás situacións de

n

A emisión da resolución de grao e nivel

dependencia.

n

A revisión do grao e nivel de dependencia (de ser o

O proceso de valoración da dependencia e a elaboración

n

A xestión do plan de coidados

do plan individual de atención, a efectos da Lei 39/2006,

n

A elaboración do ditame-proposta do plan individual de

caso)

comprende as seguintes actividades:

atención
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n

A resolución do plan individual de atención

Funcións

n

A revisión do programa individual de atención (de ser

Os órganos de valoración están integrados por “equipos

o caso)

técnicos de apoio aos valoradores”, cun carácter claramente interdisciplinar. Para asegurar e desenvolver a ca-

Composición e funcionamento

lidade das valora-cións teñen, entre outras, as seguintes

Existen 7 órganos de valoración da dependencia empra-

funcións:

zados nas 7 grandes cidades galegas, constituídos de
conformidade coas previsións contidas nos artigos 27, 28

n

A completa e correcta elaboración do Ditame-proposta

e demais concordancias da Lei 39/2006, e en aplicación

da situación de dependencia nas súas distintas esixen-

do baremo aprobado mediante o Real decreto 504/2007,

cias, establecemento dos diagnósticos que a determi-

e posteriores acordos do Consello Territorial en relación

nan, o seu grado, nivel e a especificación dos coidados

coa composición e ac-tuación dos órganos de valoración

que require a persoa valorada.

no que se refire a criterios básicos do procedemento de

n

valoración e das características dos órganos de valora-

Elaboración do Ditame-Proposta do Programa Individual de Atención, en base aos informes técnicos que

ción.

obran no expediente.
n

Asesorar en materia de valoración aos valoradores.

De conformidade co regulado na Lei 39/2006 e o Decreto

n

Auditar valoracións de forma sistemática.

176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o proce-

n

Suplir déficits formativos sobre a valoración e propoñer

demento para o recoñecemento das situacións de dependencia, a Comunidade Autónoma Galega determinou os

solucións.
n

Facilitar a comprensión dos criterios xerais de aplica-

órganos de valoración da dependencia cons-tituídos por

ción do Baremo de Valoración da Dependencia (BVD) e

equipos interdisciplinares integrados por profesionais das

Escala de Valoración Específica (EVE) para menores de

áreas social e sanitaria: medico, psicólogo, traballador so-

3 anos, establecendo unha coherencia da valoración co

cial e diplomado/a en ciencias da saúde. Estes profesio-

informe de saúde e do contor-no.

nais, que conforman o órgano de valoración para acceso

n

Aplicación do disposto na Disposición adicional no-

ao Sistema para Autonomía e Atención a Dependencia

vena ás persoas que teñan reco-ñecida a pensión de

(SAAD), emiten os ditames proposta do grao e nivel de

Gran invalidez, ou a necesidade de terceira persoa por

dependencia e do plan individual de atención. Existe un

aplicación do previsto no Real decreto 1971/1999, do 23

órgano de valoración por cada una das sete áreas de

de decembro, de procedemento para o recoñecemento,

valoración (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela,

declaración do grao de minusvalía.

Ourense, Pontevedra, Vigo e Lugo), dependentes das 4

n

delegacións provinciais.

Solicitude de informes complementarios aos aportados
polo solicitante (exemplo: probas diagnosticas de confirmación, etc.)

Adscritos a cada órgano de valoración da dependencia,

n

Mellora dos sistemas de información: sistema de codi-

en cada unha das sete áreas, están os valoradores do con-

ficación de diagnósticos (CIE-10) e seguimento do Sis-

torno que son os responsables da aplicación dos baremos

tema de Información de Atención á Dependencia (SI-

do Real decreto 504/2007.

SAAD).
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Deseño do proceso do Sistema de valoración da depen-

Desenvolvemento normativo

dencia, a efectos da Lei 39/2006 na Comunidade Autó-

n

noma Galega

Decreto 176/07, de 6 de setembro (DOG nº

, do

26.09.2008), polo que se regula o procedemento para
o recoñecemento das situacións de dependencia e o

Unidade de Coordinación da Dependencia: Coordinación

dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía

e planificación técnica do SAGD, dos equipos técnicos

persoal e a atención á dependencia na Comunidade Au-

provinciais e dos programas e accións derivadas da apli-

tónoma Galega.

ca-ción da Lei 39/06 (figura 5.1.5.1)
n
Figura 5.1.5.1

Decreto 195/2007, de 13 de setembro (DOG nº , do )
polo que se regula o Servizo galego de apoio á mobilidade persoal para persoas con discapacidade e/ou
depen-dencia.

Valoradores
do contorno
e xestores
do PIA
62%

Apoio
administrativo,
xestión e
tramitación
28%

n

21.12.2008), pola que se establecen os criterios para a
elaboración do Programa Individual de Atención, fixación das in-tensidades de protección dos servizos, réxi-

Coordinación,
supervisión
ou apoio técnico
10%

UN ÓRGANO DE VALORACIÓN
Por cada área de valoración nas 7 cidades (7 na CC.AA.)
FUNCIÓNS
Garantiza a aplicación uniforme do EVE, e BVD.
Formula iniciativas, propostas e asesoramento en orde a
aplicación dos baremos, recursos e programas.
Emite propostas-ditame de grao e nivel e PIA.
Informes e asistencia técnica nas reclamacións administrativas e nos recursos de alzada.
PROFESIONAIS QUE O INTEGRAN
Médico
Psicólogo
Traballador Social
Diplom. Cienc.
Saúde

Orde do 17 de decembro de 2007 (DOG nº , do

me de compatibilidades das prestacións económicas do
sistema para a autonomía e atención á dependencia na
Comunidade Autónoma Galega.
n

Orde do 12 de xuño de 2008 pola que se convoca o concurso Coid-arte 2008 (DOG nº 123 do 26.06.2008)

n

Orde do 9 de xullo de 2008 (DOG nº , do ) pola que se
establecen as bases regula-doras que rexerán a concesión de subvencións para facilitar a autonomía persoal
di-rixidas ás persoas en situación de dependencia e se
procede á súa convocatoria.

Proxectos normativos en desenvolvemento:
n

Borrador da Orde de acreditación da formación para
coidadores non profesionais, coidadores profesionais e
asistentes persoais no SGAD, reguladora da formación
e cualificación esixible na nosa Comunidade autónoma.
Esta orde finalmente non foi publicada , á espera da regulación estatal nesta materia.
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5.1.5.2 Implementación do sistema de información

Figura 5.1.5.2 Solicitudes de recoñecemento da situación de
dependencia

Desenvolvemento de diversas aplicacións que permitiron
aumentar a eficiencia das diferen-tes fases do procedemento:

Pontevedra
27%

Fonte: Unidade de
Coordinación da
Dependencia. Datos
a 31 de decembro de
2008

A Coruña
38%

1. Aplicación para a ponderación do Baremo de Valoración
da Dependencia. Desen-volvese unha aplicación executable dende os tablet-pc para facilitar aos valoradores
a aplicación do baremo de valoración de dependencia
(BVD) e escala de valoración espe-cífica (EVE) para os
menores de tres anos, así como a súa ponderación.

Lugo
17%

Ourense
18%

2. Sistema de Apoio ao SAAD para a tramitación de PIAS
e xestión de nóminas de dependencia. O desenvolve-

Do total de solicitudes rexistradas, os Equipos de valora-

mento da Proposta Individual de Atención e a xestión

ción da dependencia valoraron o 93,56%, polo que 52.612

das nóminas das libranzas da carteira de servizos do

persoas teñen recoñecida a situación de dependencia,

SAAD son procedementos excesiva-mente complexos

distribuídas da seguinte forma en relación ao grao e nivel

que precisaron dunha aplicación que nos permitiu opti-

obtido. En consecuencia, a finais de ano 33.697 persoas

mizar traballo de xestión e tramitación.

contaban co recoñecemento dunha situación de depen-

3. Aplicación informática para a xestión do procedemen-

dencia que daba acceso aos servizos e prestacións da

to de recoñecemento da si-tuación de dependencia. O

carteira de servizos do Servizo Galego de Atención á De-

alto número de expedientes, así coma a necesidade

pendencia (SEGAD). (figuras 5.1.5.3 e 5.1.5.4)

de aumentar a eficiencia na xestión do procedemento
fixo imprescindible a creación dunha aplicación para

Figura 5.1.5.3 Resolucións de grado e nivel: distribución por grado
e nivel

a xestión do procedemento. Ademais, estará conectada tanto co sistema de Apoio para a tramitación dos
programas individuais de atención (PIAS) e xestión de
nóminas e co Sistema de Información de Atención a
Dependencia (SISAAD), co obxecto de trasladar os da-

Sin grado
4%
Grado III
Nivel 2
37%

tos relativos ao nivel mínimo de protección garantido
polo estado.

Grado I Nivel 1
6%
Grado I Nivel 2
5%
Grado II Nivel 1
10%
Grado II Nivel 2
12%
Grado III Nivel 1
26%

5.1.5.3 Balance de xestión das valoracións
A data 31 de decembro de 2008, un total de 56.236 persoas solicitaran o recoñecemento da situación da dependencia. As provincias da Coruña e Pontevedra foron as
que maior de-manda rexistraron. (figura 5.1.5.2)
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Fonte: Unidade de
Coordinación da
Dependencia. Datos
a 31 de decembro de
2008

Figura 5.1.5.4 Persoas con acceso a SAAD

Grado II
Nivel 2
16%

Grado III
Nivel 2
49%

Grado III
Nivel 1
35%

Finalmente, das persoas que tiñan acceso á carteira de
servizos do Sistema para a Auto-nomía e Atención ás persoas en situación de Dependencia, 20.943 tiñan establecidos os seus Programas Individuais de Atención (PIA).
(figura 5.1.5.5)
Figura 5.1.5.5 Resolucións de PIA: servixos e prestacións

Asistente persoal
0,33%
Teleasistencia
27,76%
Libranza vinculada
1,13%

Libranza de coidadores
52,37%

Centro de día
3,81 %
Axuda
no fogar
13,88%
Residencia
27,76%

5.1.5.4. Actividades en materia de formación e informa-

da análise e discusións conxuntas dos baremos, xestión

ción sobre o desenvolvemento do SEGAAD e acceso aos

das PIA, información sobre técnicas de valoración, etc.;

servizos e prestacións do sistema segundo calendario

impartidos dende a Unidade de Coordinación da Depen-

de implantación da Lei 39/2006

dencia.

n

Formación dos equipos de valoración nos baremos que
regula o Real decreto 504/2007. Leváronse a cabo a
través de cursos presenciais sobre os baremos, se-sións

n

Formación dirixida a técnicos rehabilitadores e técnicos
dos equipos de valoración da dependencia sobre disca-
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pacidade visual e dependencia, impartida por expertos

2. A
 chegar material didáctico de apoio: MANUAL FORMATIVO do Servizo Galego de Atención a dependencia

na atención ás persoas con discapacidade visual.

(SEGAD), sinxelo e práctico.
n

Formación sobre o uso do Sistema de información da
autonomía persoal e atención da dependencia (SI-

3. C
 on diferentes modalidades de formación:

SAAD) e aplicacións informáticas da Comunidade au-

n

Presencial: celebrándose en centros da Vicepresidencia.

tónoma (grao, nivel e xestión de programas individuais

n

A distancia: A través do portal web COIDANET (www.

de atención). Organizados e impartidos pola Unidade

coidanet.com), onde todos os coidadores teñen a súa

de Coordinación da Dependencia, e tamén a través da

disposición un curso para a ad-quisición de habilidades

Escola Galega da Función Pública.

e destrezas básicas na atención á persoas en situación
de dependencia, e o manexo do estrees , tan importante á hora de atender ás necesidades do coidador

5.1.5.5 Plan de formación continua para coidadores profesionais e non profesionais

n

O Plan de formación de coidadores profesionais e non

A domicilio: Destinado ás persoas que non poidan acceder á formación nas modalidades anteriores.

profesionais da Secretaría Xeral do Benestar, é o mecanismo elixido para coordinar e materializar as actua-cións

4. Posibilitar a especialización a través de diferentes mó-

destinadas á consecución dunha maior e mellor atención

dulos de formación: O plan contempla 3 módulos dis-

das persoas en si-tuación de dependencia.

tintos, cada un cunha duración de 10 horas.
n

n

Módulo básico: Ten carácter obrigatorio, repartido en
dúas sesións de 3 ho-ras cada unha. A persoa coida-

Este Plan de formación ten como obxectivos:
Identificación e difusión de novas ferramentas e técni-

dora non profesional poderá desenvolver este módulo

cas de intervención no coidado de persoas en situación

dentro do ano no que adquira a condición de coidador

de dependencia.

non profesional. Contidos:
- Atencións no contorno.

n

A creación de novos canles de comunicación e o aumento do caudal de in-formación.

- Carta de recursos e canles de acceso.
n

Módulos de formación avanzada: Con formación especializada segundo as necesidades de atención que a

n

A preparación e sensibilización das persoas coidadoras

persoa en situación de dependencia presenta. Nestes

do Servizo Galego de Atención á Dependencia (SEGAD)

módulos, queremos contar coa colaboración das enti-

cara á busca e a incorporación de novas ferramentas

dades que na Comunidade galega, están a intervir de

e técnicas de intervención no coidado de persoas en

xeito profesional e rigoroso, cos diferentes colectivos.

situación de dependencia.
O Plan de formación iniciou a súa andaina durante o
Coa implementación deste plan de formación preténde-

ano 2008, executándose accións for-mativas por toda

se:

a Comunidade autónoma, ás que asistiron preto de 500

1. Proporcionar un punto de encontro entre persoas coi-

coidadores nome-ados no marco do Servizo Galego de

dadoras.

Atención a Dependencia (SEGAD), e que están sendo beneficiarios da Libranza de coidadores no contorno.
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5.1.5.6 Servizo de Teleasistencia
Datos actualizados da xestión do servizo: (táboa 5.1.5.1)
Táboa 5.1.5.1 Datos actualizados da xestión do servizo de teleasistencia
PROVINCIA

SOLICITUDES

RESOLUCIÓNS

EN TRÁMITE

DENEGADAS

RENUNCIAS

A Coruña

1.461

1.135

347

36

71

Lugo

700

638

46

10

5

Ourense

276

234

34

1

31

Pontevedra

966

729

237

8

46

3.403

2.736

664

55

153

Total

O Servizo de Teleasistencia xestiónase en coordinación

5.1.5.7 Desenvolvemento da rede de autonomía persoal.

coa Cruz Vermella, entidade presta-taria do servizo a tra-

Coidanet

vés dun contrato de xestión.

Trátase dun portal telemático orientado á xestión dos
servizos ligados aos dispositivos da Vicepresidencia da

Cabe subliñar que do volume de persoas atendidas o 8

Igualdade e do Benestar, para a atención das persoas en

% acceden ao servizo de forma gra-tuíta, mentres que o

situación de dependencia, aos coidadores informais, e á

outro 92 % abonan 5 € mensuais en concepto de copago

rede de coidadores formais.

Na xestión do servizo amósase unha media de 151 contac-

A Rede Coidanet, apoiándose nos recursos telemáticos,

tos/día cos seus usuarios, dos que un 83% son mulleres,

quere dar resposta aos axentes implicados nas situacións

sendo na súa maior parte maiores de 70 anos ( 80 % dos

de dependencia, establecendo un marco referencial e un

benefi-ciarios).

novo sistema de xestión, con capacidade de canalizar a

Fonte: COIDANET.
Unidade de
Coordinación da
Dependencia
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oferta e a demanda dos servizos de coi-dado, para iso,

emprego.

ademais de ter outros contidos, inclúe a formación on line
dirixida tanto aos coidadores profesionais coma aos coi-

No marco desta iniciativa desenvolvéronse dúas edicións

dadores familiares de enfermos con dependencia.

do Concurso creativo e de boas prácticas COID-ARTE,
como fórmula para promover vías polas que se poi-da

Durante o ano 2008 deseñáronse distintas medidas de

participar e dar a coñecer a realidade das persoas en si-

apoio como servizos de axuste psi-colóxico, programas

tuación de dependencia e o seu contorno.

de accesibilidade, préstamo de axudas técnicas, bolsa de
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5.2. Xuventude e Solidariedade

campus universitarios galegos e a segunda, entre xullo

5.2.1 Información

e setembro, desenvolveuse alí onde había festas ou cal-

A información de toda a política levada a cabo pola Direc-

quera tipo de celebración relacionada coa mocidade. O

ción Xeral de Xuventude canalízase a través de:

resultado desta “información en movemento” foi que
6.000 persoas adscribíronse ao sistema de información

5.2.1.1 Infoxove

permanente desta dirección xeral a través da subscrición

Xornal gratuíto de periodicidade mensual que conta cun-

ao Infoxove, á recepción de mensaxes multimedia ou aler-

ha tiraxe de 60.000 exemplares e que ten como finali-

ta a móbiles

dade informar das iniciativas da dirección xeral e outras
sobre vivenda, emprego ou voluntariado. Así mesmo

Tamén permitiu facer o novo carné xove que amplía a súa

serve de canle de libre expresión para aquelas persoas

validez até os trinta anos e o acceso á información e ase-

interesadas en publicar as súas inquedanzas. Ao longo de

soramento afectivo-sexual.

2008 aumentou o número de subscritores.
Foron 100.000 os usuarios deste posto informativo.
5.2.1.2 Portal web xuventude.net
Dende o ano 2007, ano da súa creación, se está a traba-

5.2.1.4 Congreso Internacional de Políticas Xuvenís

llar neste portal co fin de facilitar á mocidade o acceso

O obxectivo deste congreso foi o de analizar a situación

a temas do seu interese e fomentar a súa participación

actual da mocidade e dar a coñecer as políticas de xu-

directa na web coa introdución de novos contidos.

ventude que se están a levar a cabo en Galicia e en Europa.

Destaca o bo funcionamento do apartado dedicado ao
emprego e o das consultas á emancipación e ao asocia-

Supuxo, xa que logo, un compromiso de apertura e des-

cionismo.

envolvemento de canles de diálogo e comunicación coa
mocidade. Nel participaron expertos de Galicia e outros

O número de usuarios e colaboradores foi en aumento,

países da Unión Europea e os principais destinatarios

dada a posibilidade que lles dá de enviar currículos, su-

foron os informadores xuvenís, concelleiros da área de

bir as súas obras audiovisuais e relatos ou utilizar o ta-

mocidade, profesores, membros e asociacións xuvenís,

boleiro de anuncios. Ao longo de 2008 foron publicadas

estudantes relacionados coa educación e o traballo so-

3.000 novas que se puxeron a disposición de todos os

cial, etc. Asistiron máis de 350 persoas de todas as partes

usuarios.

do Estado.

5.2.1.3 O Infomóbil

5.2.1.5 Cursos para informadores xuvenís

Entre abril e setembro de 2008, a Dirección Xeral de

Curso de especialista en información xuvenil

Xuventude e Solidariedade, e debido ao espallamento

O curso de carácter semipresencial constou de 1.140 ho-

da poboación, puxo en marcha o Infomóbil. Consiste en

ras. Tivo como finalidade o deseño de novas estratexias

levar unha oficina móbil de información xuvenil alí onde

de dinamización das Casas de Xuventude e contou coa

se necesite. A campaña desenvolveuse en dúas fases. A

participación de 40 alumnos.

primeira, entre abril e xuño centrouse nas facultades dos
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Curso básico de información, orientación e asesoramen-

En 2008, unha vez elaborado este documento enviouse

to á mocidade

a todas as asociacións xuvenís, entidades prestadoras de

Tratáronse políticas de información xuvenil, a evolución

servizos á mocidade, escolas de tempo libre e calquera

dos seus servizos e as novas necesidades informativas da

persoa interesada a través do portal web www.leimoci-

mocidade.

dade.info para que remitisen as emendas e suxestións
que considerasen oportunas e que posteriormente estu-

Curso de xuventude e emancipación

dáronse e foron incorporadas no documento final, base

Este curso, na súa segunda edición, tratou de formar a

do texto articulado.

estudantes universitarios e titulados en educación social
ou pedagoxía no campo da información xuvenil. A mo-

Daquel documento inicial cabe destacar o seguinte:

dalidade do curso foi semipresencial e contou con trinta

n

prazas.

A inclusión dunha carta de dereitos da mocidade para
garantir o exercicio en igualdade dos dereitos sociais
e civís e especialmente aqueles que máis lle afecta en

Curso de información xuvenil

relación coa vivenda, o emprego, a formación, a libre

Curso semipresencial de 60 horas con 25 prazas e desti-

sexualidade ou a atención integral no ámbito da saúde.

nado a estudantes e titulados de educación social, traballo social e pedagoxía.

n

Creación dunha comisión de coordinación de políticas
xuvenís, como órgano interadministrativo e interinsti-

Curso de investigación social no ámbito da xuventude

tucional que conte coa presenza das organizacións xu-

Curso de trinta horas, vinte presenciais que contou cun

venís.

total de trinta prazas e como nos cursos anteriores estivo
dirixido a estudantes e titulados de educación social, tra-

n

ballo social e pedagoxía.
Encontros de informadores xuvenís

Inclusión dun apartado co fin de fixar as políticas transversais en materia de mocidade.

n

Creación do Observatorio Galego da Mocidade co fin de

Os Encontros Provinciais de Informacións Xuvenil des-

desenvolver actuacións de investigación, información e

envolvéronse nas catro provincias onde o director xeral

documentación sobre a mocidade.

presentou as liñas estratéxicas de xuventude para o ano
2008.

n

Creación dun Plan Galego de Políticas para a Mocidade
e de plans municipais que sirvan de instrumento válido
de planificación das políticas dirixidas á mocidade

5.2.2 Normativa

5.2.2.1 Lei galega de mocidade
A futura Lei galega de mocidade pretendeu, desde a súa

n

Potenciación do asociacionismo xuvenil

n

Configuración da Rede Galega de Información e Dinami-

orixe, contar coa vontade de toda a mocidade galega.
En 2007 elaborouse un documento de base que ía servir

zación Xuvenil como un servizo de orientación, aseso-

como marco para o debate entre Administración e o te-

ramento e potenciación do asociacionismo.

cido social.
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n

Creación dun centro oficial de educación e investiga-

das políticas de xuventude, adscrito á Dirección Xeral de

ción: a Escola Galega de Mocidade.

Xuventude.

Todo o anterior deu como resultado o borrador do Ante-

Entre os seus obxectivos destacan os seguintes:

proxecto da Lei galega de mocidade e a finais de 2008

n

Realizar estudos de investigación sobre a realidade xu-

comezou a súa tramitación administrativa para a súa pos-

venil galega como paso previo ao deseño de políticas

terior remisión e debate ao Parlamento de Galicia.

xuvenís.

5.2.2.2 Lei galega de acción voluntaria

n

A Administración autonómica, para dar resposta á puxan-

Recompilar información e asesorar sobre a mocidade
galega a outras institucións

za do movemento de acción voluntaria e froito do cambio ideolóxico, propuxo a redacción dunha Lei de acción

n

Avaliar políticas sociais dirixidas á poboación xuvenil

propostas xurdidas das necesidades sociais.

n

Realizar propostas que favorezan a toma de decisións

A lei que se estrutura en 8 títulos pretende:

n

Elaborar un informe anual sobre a mocidade galega.

voluntaria que se elaborase dende abaixo, partindo das

n

Superar a visión asistencialista da acción voluntaria.
No ano 2008 este observatorio presentou as conclusións

n

do seu primeiro estudo sobre a mocidade galega elabo-

Redefinir o concepto de acción voluntaria.

rado en colaboración coa Universidade de Santiago de
n

Trazar a fronteira de determinación da laboralidade e

Compostela. O traballo describe os trazos principais da

da acción voluntaria.

nosa mocidade (grupo de poboación entre 15 e 29 anos)
diferenciado por provincias e desde unha dobre perspec-

n

Regular e actualizar o estatuto de acción voluntaria.

tiva, demográfica e demoscópica.

n

Avanzar cara unha verdadeira política transversal me-

5.2.3 Solidariedade

diante a constitución dun consello interdepartamental.

A participación social é a verdadeira protagonista do éxito dos programas desenvolvidos durante o 2008.

n

Crear novos órganos como o Observatorio Galego de
Acción Voluntaria, a Rede Galega e o Foro de Acción

5.2.3.1 Ciclo Conversascon

Voluntaria e a Escola Galega de Xuventude e Acción

A programación do segundo ano de Conversascon pre-

Voluntaria.

tendeu achegar á sociedade galega diferentes temáticas
da realidade social e cultural mundial, esenciais para en-

5.2.2.3 Observatorio Galego da Xuventude

tender o mundo que nos rodea. No ano 2008 desenvolvé-

A ausencia de estudos sobre a situación da mocidade

ronse as seguintes conferencias:

motivou a creación do Observatorio Galego da Xuventude (Decreto 148/2008, do 26 de xuño). É un órgano colexiado de participación, investigación e asesoramento

n

“Voluntariado lingüístico” na que participaron representantes das comunidades de Euskadi, Catalunya, Va-
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lencia e Galicia

5.2.3.2 Programa de Formación do Voluntariado
Nesta segunda edición do programa continuouse co la-

n

“A actual situación do Sáhara” na que interviñeron

bor desenvolvido en 2007 pero se introduciron algunhas

varios relatores como a Ministra de Cultura da Fronte

novidades. Incidiuse na participación e colaboración coas

Polisaria

Entidades de Acción Voluntaria (EAV) e as universidades
galegas. Tratábase de acadar unha colaboración trans-

n

n

“40 anos de percorrido con mozos/as en situación de

versal entre as diferentes administracións e axentes que

desvantaxe social” de Enrique Martínez Reguera, filóso-

redundase sempre en beneficio da cidadanía galega e de

fo, psicólogo e escritor galego.

fomentar o asociacionismo universitario.

“Situación socio política de Venezuela e Bolivia” por Ke-

Impartíronse un total de 19 cursos (15 presenciais e 4 en

llie Germond, socióloga e antropóloga estadounidense

liña) de diferentes temas, segundo fosen presenciais ou
non presenciais como o Deseño de proxectos , Orienta-

n

“Os logros sociais da Revolución dos Cravos en Portu-

ción e GPS, habilidades do responsábel de voluntariado,

gal contado por un dos seus protagonistas” , Saraiva

etc.

de Carvalho
O número de asistentes reflíctense na seguinte táboa:
n

“A censura de onte e hoxe” de Ramón Chao

(táboa 5.2.1)

n

“Palestina: un estado ou un apartheid” de Mustafa

Táboa 5.2.1 Formación presencial e en liña impartida pola Dirección
Xeral de Xuventude e Solidariedade

Barghouthi, ex-ministro palestino

INSCRITOS

n

n

“Foro Internacional de Soberanía Alimentaria”. Neste

Totais

1.769

foro impartíronse dúas charlas na que interviñeron per-

Presenciais

805

soas destacadas de Galicia e Latinoamérica

En liña

964

“ Os retos da globalización e as súas consecuencias”

5.2.3.3 Consello Galego de Acción Voluntaria

de Jordi Pujol

Na reunión do Consello Galego de Voluntariado, órgano
consultivo e asesor en materia de voluntariado, avaliouse

n

“Solidariedade sen violencia” de Elsa Sánchez de Oes-

a execución do Plan Galego do Voluntariado 2006-2010 e

terheld, avoa da Praza de Maio.

fíxose balance dos resultados acadados nestes dous anos
desde a súa posta en marcha. Tamén se avaliaron outro

Así mesmo, organizáronse distintas iniciativas como a

tipo de actuacións como a posta en marcha da nova Lei

conmemoración do Día Internacional do Comercio Xusto,

galega de acción voluntaria, a proposta para organizar o

o Ciclo de Cinema sobre os Dereitos Humanos en América

Congreso Estatal de Voluntariado de 2011 e outros tipos

Latina ou a publicación do libro Conversascon: 2007 que

de propostas relacionadas coa integración da acción vo-

recompila as conferencias e actividades levadas a cabo

luntaria na sociedade de información ou a busca de novas

ao longo dese ano.

formas de voluntariado.
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5.2.3.4 Encontros provinciais con entidades de acción

5.2.3.6 Orde de subvencións no ámbito do voluntariado

voluntaria

No ano 2008 convocáronse e tramitáronse dúas liñas

Nestes encontros, convocados en Ourense, A Coruña,

de subvencións, unha destinada a entidades de acción

Lugo e Vigo, participaron 370 responsábeis de entida-

voluntaria e outra para concellos e mancomunidades de

des de acción voluntaria de toda Galicia, pertencentes a

municipios que realizan actividades de voluntariado co

275 ONG e entes locais. Informóuselles do traballo feito

fin de fortalecer ás entidades de acción voluntaria e de

pola dirección xeral nos primeiros dous anos da posta en

promover a participación cidadá.

marcha do Plan Galego de Voluntariado 2006-2010 e da
avaliación do funcionamento do portal www.voluntaria-

Requisito obrigatorio foi que todas as entidades subven-

dogalego.org nos seus primeiros oito meses de funciona-

cionadas estivesen inscritas no Rexistro de Entidades de

mento.

Acción Voluntaria.

Así mesmo, informouse sobre o Programa de Formación

En total presentáronse 432 solicitudes –146 de concellos

do Voluntario 2008 e sobre o III Congreso Galego de Vo-

e mancomunidades de municipios e 286 de entidades–

luntariado.

resultaron subvencionadas un total de 191 asociacións e
126 entes locais. Asignouse un total de 960.000€ coa seguinte distribución por provincias: (táboas 5.2.2 e 5.2.3a)

5.2.3.5 III Congreso Galego de Voluntariado
Como novidade, este terceiro congreso, cedeu o protagonismo ás entidades de acción voluntaria facéndoas par-

Táboa 5.2.2

tícipes e protagonistas. Por outra banda deu a coñecer

PROVINCIA

o labor dos voluntarios a través da organización dunha
grande feira de expositores na que participaron asociacións, universidades e concellos de Galicia.
Contou coa asistencia de 1.300 persoas pertencentes a
entidades de acción voluntaria que foron protagonistas
nun grupo de debate no que as entidades contaron a súa

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

A Coruña

52

47

161.618,11 e

Lugo

19

13

40.280,06 e

Ourense

49

42

119.100,98 e

Pontevedra

26

24

79.000,85 e

146

126

400.000,00 e

Total

CANTIDADES

Táboa 5.2.3 Entidades de Acción Voluntaria

experiencia en primeira persoa a través de comunicacións

PROVINCIA

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

CANTIDADES

repartidas nas seis áreas de actuación do voluntariado:
cooperación, infancia, inclusión social, medio natural, au-

A Coruña

118

89

262.240,26 €

Lugo

32

26

79.075,15 €

tonomía persoal e voluntariado cívico. Contou tamén coa

Ourense

53

34

105.474,23 €

participación de recoñecidos expertos neste ámbito.

Pontevedra

83

42

113.210,36 €

286

191

560.000 €

Total

O que se pretendeu foi reivindicar un voluntariado que
funcionase como unha corrente solidaria e comprome-

5.2.3.7 Outras actuacións

tida e dar una salto cualitativo no desenvolvemento do

Día Internacional do Voluntariado

movemento voluntario.

Realizáronse diferentes accións como a convocatoria dos
Premios á innovación educativa nos valores democráti-

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

177

cos, en colaboración con outras consellerías e dirixido ao

As asociacións participantes colaboraron sobre todo na

profesorado para dar ao alumnado motivos de reflexión

posta en marcha de actividades de ocio e tempo de lecer

sobre os conceptos de democracia, liberdade, solidarie-

e ambientais e do territorio

dade, etc. Con esta orde preténdense recoñecer aquelas
experiencias educativas innovadoras que propician a ad-

O Youthpass foi o resultado dunha iniciativa da Comisión

quisición por parte do alumnado de habilidades para vivir

Europea para a validación e recoñecemento da aprendi-

en sociedade.

zaxe non formal no contexto do Programa Mocidade en
Acción. Os seus obxectivos son os de mellorar o acceso

Establecéronse dúas modalidades –Webquest e libro cola-

ao mercado laboral da mocidade.

borativo web– con diferentes categorías.
Portal do Voluntariado
Tamén se organizaron actividades de sensibilización e

O portal www.voluntariadogalego.org estrutúrase coa fi-

participación en accións voluntarias que estiveron dirixi-

nalidade de crear un portal activo que permita un conti-

das ao alumnado de ESO e Bacharelato.

nuo fluxo de información e comunicación entre a Administración e as entidades de acción voluntaria (EAV) da

A colaboración coa Consellería de Educación concretouse

dirección xeral para, deste xeito, dotalas de ferramentas

tamén na sinatura dun acordo para promover o volunta-

informáticas actualizadas. O número de visitas realizadas

riado no ensino non universitario e renovouse o Convenio

aumentou espectacularmente desde a súa posta en fun-

de colaboración entre os dous departamentos. Os pre-

cionamento pasando de 350.951, en 2007, a 7.045.996 en

mios a esta convocatoria consisten na participación no

2008.

Programa Auga+Mar da Dirección Xeral de Xuventude e
Solidariedade.

As entidades rexistradas puideron crear a súa propia
sección dentro da rede para introducir as súas presenta-

Así mesmo, elaborouse unha orde pola que se crean os

cións, novas e iniciativas desenvolvidas. Tamén o portal

Premios á Solidariedade de Galicia para galardoar as per-

permitiu que os particulares puidesen acceder a cursos

soas ou entidades que realizan accións voluntarias nos

de formación e outros tipos de eventos polo que o por-

ámbitos de desenvolvemento sustentábel, proxectos in-

tal converteuse nun punto de referencia obrigado para

novadores de sensibilización e difusión.

o sector.

Voluntariado europeo

A materialización destes obxectivos concretouse na con-

O Servizo Voluntario Europeo é un servizo que apoia o

cesión do premio Eganet 2008 na categoría Sociedade

traballo voluntario transnacional da mocidade. Desenvol-

Web.

ven a súa actividade de voluntariado nun país distinto ao
seu país de residencia durante un período determinado

O anel solidario é un bánner creado para que todas aque-

de tempo. Está dirixido á mocidade de 18 a 30 anos e as

las EAV con web propia o colguen para crear, deste xeito,

actividade que desenvolven abarcan diferentes ámbitos

unha rede de entidades conectadas virtualmente a un

como cultura, mocidade, deportes, asistencia social, pa-

mesmo punto de referencia

trimonio cultural, etc.
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Na seguinte táboa descríbese a evolución do funcionamento do portal: (táboa 5.2.4)
Táboa 5.2.4 Funcionamento do Portal Web
Nº de visitas (diarias)

350.951

Nº de páxinas visitas (clics que fai o usuario unha vez dentro)

7.405.996

Nº de entidades rexistradas

724

Entidades rexistradas que accederon ao seu panel de control

349

Entidades rexistradas que publicaron unha noticia

117

Boletíns informativos enviados ás entidades e voluntarios rexistrados
Total ligazóns

37
739

Entidades rexistradas

129

Outras
Novas da dirección xeral que se publicaron na web

441

Novas das entidades publicadas na web

378

Punto de encontro. Nº de persoas rexistradas na bolsa de voluntariado

337

Punto de encontro. Nº de demandas das asociacións

114

Anel solidario

91

Convenio coas universidades galegas en materia de vo-

Organizado pola Dirección Xeral do Benestar en colabo-

luntariado

ración coa Fundación La Caixa, este foro pretende crear
un espazo para coñecer as experiencias de participación

A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade destinou

activa e solidaria entre xeracións que permita a comuni-

un total de 180.000€ ás universidades galegas co fin de

cación entre a xente máis nova e os maiores para poder

integrar os estudantes na realidade social e consolidar a

desenvolver un traballo conxunto.

participación no movemento asociativo vinculado á solidariedade. Todas as accións desenvolvidas estiveron en-

As novas tecnoloxías, o ecoloxismo e a participación

camiñadas á súa promoción e formación nos campos de

social, entre outras, foron as cuestións que se trataron

desenvolvemento humano, voluntariado ambiental, pre-

neste foro coa conferencia “As relacións interxeracionais

vención e saúde mental, dereitos humanos, etc. Especial

dentro do voluntariado en defensa do monte galego” e a

interese púxose na realización de obradoiros e activida-

montaxe dun expositor da dirección xeral no que se re-

des que permitisen a difusión das actividades do volun-

partiu material sobre o programa Voluntariado en Defen-

tariado universitario e de institucións como os centros

sa do Monte Galego.

“Quérote”. En definitiva, a dirección xeral pretendeu levar
a cabo unha colaboración transversal en materia de ac-

Outras accións interxeracionais destacables son a organi-

cións voluntarias entre as distintas Administracións para

zación de “Xuventudegalicia.net”, campos de traballo ou

beneficio da cidadanía.

publicacións como Xoga en galego, en colaboración coa
asociación Don Bosco.

II Foro Galego de Relacións Interxeracionais
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I Festa galego-saharauí para os nenos e nenas do Pro-

acompañamento. Contouse coa participación de seis en-

grama Vacacións en Paz

tidades representativas do tecido asociativo e as persoas

Concibiuse como un encontro festivo para fomentar a

voluntarias asistiron a cursos formativos e de sensibiliza-

convivencia entre persoas participantes no Programa

ción organizados polas universidades galegas que tamén

Vacacións en Paz.que contou coa participación de nenos

foron as encargadas de aplicar un protocolo de interven-

saharauís, familias de acollida e persoas solidarias coa

ción e da construción do portal web do programa.

causa. Os participantes gozaron das diversas actividades
con actuacións musicais de grupos galegos e árabes.

Así mesmo as persoas voluntarias contan cun seguro de
responsabilidade civil e accidentes que garante a seguri-

Este ano foron 850 os nenos os que visitaron Galicia o

dade no seu labor.

que lles permitiu acceder a distintas formas de vida a través de actividades de lecer e afastalos durante un tempo

Módulo “Nelson Mandela”

das duras condicións da súa vida cotiá.

No Módulo Nelson Mandela de Teixeiro, a vicepresidencia situou un equipo de inclusión, dentro da Rede Galega

Premio á Solidariedade de Galicia

de Inclusión, para traballar cos 27 reclusos que partici-

A Orde pola que se crean os premios á solidariedade en

pan nesta iniciativa. Trátase de internos menores de 30

Galicia foi publicada no DOG do 6 de novembro. Nela esta-

anos, próximos a acadar a liberdade ou o terceiro grao

blecíanse os criterios para galardoar as persoas físicas ou

que seguen un Programa de Preparación para a Liberda-

xurídicas que se distinguisen de xeito extraordinario na

de, para, deste xeito, dotalos das habilidades necesarias

promoción e na execución da acción voluntaria nos ám-

que lles permita unha mellor inserción social e laboral. As

bitos de desenvolvemento sostíbel e comunitario, proxec-

actuacións desenvólvense no ámbito da escola, de alfa-

tos innovadores e sensibilización e difusión. Este galar-

betización informática, obradoiros prelaborais e accións

dón concretouse nunha escultura solidaria, realizada por

puntuais como obradoiros de sexualidade e convivencia,

Acisclo Manzano e un certificado de recoñecemento.

etc.

Colaboración co Servizo Galego de Igualdade. Programa

O módulo foi visitado polas autoridades políticas do ramo

Rodela

que se comprometeron a levar esta iniciativa a outros

É un programa cuxo obxectivo consiste en recoñecer o

centros e dotar con máis recursos este programa.

valor do traballo voluntario realizado por asociacións e
persoas particulares no acompañamento a vítimas de vio-

Considerouse tamén a este colectivo como un dos grupos

lencia, servir de instrumento para coordinar este traballo

cos que traballar no marco do II Plan Galego de Inclusión

e dotalo da infraestrutura e formación axeitada. Conta

Social co fin de que deixen de ser os grandes esquecidos

coa colaboración das tres universidades galegas e trata

da política social.

de implicar ao conxunto da cidadanía na loita contra os
malos tratos.

5.2.4 Lecer e tempo libre

A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade contiA súa posta en marcha supuxo a creación dun equipo

nuou un ano máis na organización da acción de verán

de 66 persoas voluntarias para persoas que solicitaron

mellorando a calidade dos servizos ofertados.
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5.2.4.1 Acción de verán 2008

Prestóuselle especial atención á integración de mozos

Concrétase nun conxunto de actividades que se desenvol-

con discapacidade e incrementáronse as prazas destina-

ven en Galicia e noutras partes do Estado, entre o 15 de

das a este colectivo.

xuño e o 30 de setembro e na que participan mozos e mozas de entre 9 e 35 anos. O número de prazas ofertadas

Os programas ofertados son os seguintes:

superou as 10.000 o que supuxo un aumento en relación

n

con edicións anteriores.

Programas de actividades realizados en Galicia: 39
campamentos de verán que se desenvolveron en 19
instalacións xuvenís con accións relacionadas co mar, a

A finalidade que se persegue é ofertar un ocio saudábel

bicicleta, os deportes náuticos, campamentos de teatro,

e comprometido coa natureza, a tolerancia, a solidarieda-

aventuras na natureza, etc.

de, a cultura e a igualdade entre homes e mulleres. Constitúe, xa que logo, unha oferta lúdica que complementa a

n

educación regrada da mocidade.

Programas de intercambio bilaterais con outras comunidades autónomas: 17 campamentos noutras comunidades autónomas relacionados coa multiaventura, a

En Acción de Verán, mobilízanse máis de 1.000 profesio-

náutica e outras actividades de montaña, natureza e

nais de tempo libre, aos que se formou durante todo o

mar.

ano para o desenvolvemento do programa asentado en
catro alicerces pedagóxicos: actividades na nosa lingua,

n

Campos de traballo en Galicia, noutras comunidades

hábitos de vida saudábeis, formación en igualdade e edu-

autónomas e no estranxeiro: 11 campos de traballo de

cación en valores.

temática relacionada coa arqueoloxía, medio ambiente, cultura etnográfica, etc., arredor de 200 prazas en

O ano 2008 contou cun investimento de 4,2 millóns de

campos de traballo doutras comunidades do Estado e

euros, un 32% máis do que se destinaba en 2005.

54 no estranxeiro.

Os obxectivos fixados para o ano 2008 foron os seguin-

No referente ao programa de actividades desenvolvidas

tes:

hai que diferenciar entre:

n

Mantemento e consolidación das prazas ofertadas
n

n

Oferta concertada: 1790 prazas para que as asocia-

Mellora continua das instalacións cun investimento de

cións, escolas de tempo libre, corporacións locais ou

2,4 millóns no que vai de lexislatura, o que supuxo a

outras entidades puideran utilizar as instalacións xu-

mellora de 13 residencia e albergues xuvenís

venís da dirección xeral e desenvolver os seus propios
programas de actividades.

n

Mellora na calidade formativa e educativa
n

n

Aproveitamento para achegar aos participantes o coñecemento do país e do noso patrimonio lingüístico,
cultural e natural.

Actividades promovidas desde a dirección xeral en
instalacións galegas:

n

Actividades que inclúen aloxamento, material necesario, equipo técnico especializado, atención sanitaria e
seguro de responsabilidade civil. Existen dúas moda-

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

181

lidades

dirixidas ás persoas responsábeis de actividades educativas de tempo libre ou actividades de carácter xuvenil.

n

Actividades para rapaces de 9 a 17 anos en instalacións
da Galicia costeira e interior

Requisito imprescindible para poder optar a estas axudas
foi que as escolas de tempo libre sen ánimo de lucro es-

n

Para maiores de 18 anos con actividades tan diversas

tivesen inscritas no rexistro oficial dependente organica-

como: fotografía, mergullo, multiaventura, Kaiak, em-

mente da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

barcacións tradicionais, etc.
Foron 22 as escolas de tempo libre beneficiadas por estas
Campos de traballo para persoas entre 18 e 30 anos que

axudas cun orzamento total de 75.000€

realizan actividades de índole social, cultural, ambiental,
de restauración ou arqueolóxicos o que lles permite coñe-

5.2.4.3 Plan de formación continua en materia de tem-

cer Galicia a través de excursións, escalada, sendeirismo,

po libre 2008

equitación, piragüismo, etc.

Consiste na realización de cursos de formación, actualización ou perfeccionamento dirixidos a directores e mo-

5.2.4.2 Escolas de tempo libre

nitores de tempo libre titulado e a aqueles que formaron

Centros de formación especializada orientada á ocupa-

parte da Campaña de Verán 2008.

ción do tempo libre da infancia e da mocidade.
Preténdese con estes cursos mellorar os coñecementos
Incídese na educación non consumista, propiciando a

e os recursos destas persoas e de adaptar os contidos ás

creatividade e o aproveitamento de recursos. Así mesmo,

necesidades reais.

foméntase o asociacionismo e as actividades enmarcadas
no respecto á natureza, etc.

Os cursos, de carácter activo e participativo, están sempre baseados no traballo en grupo. Entre os realizados no

Organizáronse diferentes niveis de ensinanza:

ano 2008 destacan os seguintes:

n

Monitores de actividades de tempo libre

n

Curso de deporte e xogo tradicional en Galicia

n

Directores de actividades de tempo libre

n

Curso de atención á discapacidade

n

Directores de campos de traballo.

n

Curso de interculturalidade

n

Curso de náutica

n

Curso de actualización en técnicas ao aire libre

Na actualidade existen 32 escolas de tempo libre de ámbito galego e o programa de axudas regulouse na Orde do
4 de abril de 2008 (DOG nº 72, do 15.04.2008). A través
desta orde organizáronse cursos de formación, monográficos sobre educación e tempo libre, organización de con-

5.2.4.4 Naturalmente Galiza 2008

ferencias ou calquera outro tipo de actividade, todas elas

Trátase dunha actividade orientada á educación ambien-
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tal e á interpretación do noso patrimonio cultural. Consis-

Como material complementario publicáronse dúas guías

te na realización de rutas guiadas de fin de semana, a pé,

da colección Cadernos de viaxe con información práctica

en kaiak, a cabalo, etc., dirixido a persoas de entre 18 e 30

sobre rutas turísticas da Ribeira Sacra e dos Ancares.

anos e que se desenvolveu entre os meses de abril e xuño
de 2008. Destacan as seguintes: “Ulla, horta e xardín de

5.2.5 Sexualidade

Compostela” (Val do Ulla), “O sal tórnase doce” (Esteiro

A Rede de Centros Quérote destaca polo seu carácter in-

do río Miño), “Descubrir un Bosque Animado” (Fragas do

novador que sitúa a Galicia na vangarda do Estado en po-

Eume), “Ruta do Ouro” (viaxe en canoa, espeleoloxía e

líticas de atención á mocidade. Tratan de dar resposta efi-

sendeirismo pola serra do Courel), “Percorridos pola Ma-

caz á sexualidade entendida de xeito integral e así acabar

riña lucense”, “Pegadas primitivas” (Comarca de Fonsa-

con crenzas erróneas e estereotipos. O diñeiro investido

grada), “Camiños de auga e pedra” (a cabalo polo interior

nestes centros ascende a 1,4 millóns de euros.

de Ourense e Lugo), “Herdanza romana” (Manzaneda e
Poboa de Trives), “Camiñando ao son das montañas” (Vi-

A posta en marcha destes centros responden a un dobre

lar de Barrio, Ourense), “Pescando experiencias entre o

obxectivo: por unha banda procurar unha atención afec-

monte e o mar” (Muros e Carnota), “No val dos Deuses”

tivo sexual completa e sen prexuízos para a xuventude

(Parque natural do Carreirón), “Terra de escudeiros”

galega e por outro a creación de espazos de debate e

(Ríos Verdugo e Lérez e Barbanza), “Aventura na cos-

pensamento sexolóxico.

ta Verdescente” (Comarca de Bergantiños), “Aventúrate
onde morre o sol” (Zonas de Carnota e Fisterra), “Son do

Na actualidade esta rede conta con sete centros; os de

mar” (Noia e ría de Muros)

Santiago e Lugo que xa viñan funcionando e os centros
da Coruña, Ferrol, Ourense, Vigo e Burela. Queda penden-

5.2.4.5 Primavera activa en turismo rural

te o de Pontevedra no que xa se comezaron os trámites

Programa de actividades de lecer e tempo libre realiza-

de cesión. Os centros están atendidos por un coordina-

do en diferentes casas rurais de Galicia en colaboración

dor xeral da rede, 6 psicólogos, sete traballadores sociais,

coa Dirección Xeral de Turismo-Turgalicia. Estivo dirixido

dous educadores, 6 médicos e unha enfermeira.

a persoas de entre 18 e 35 anos e realizouse entre os meses de marzo, abril e maio.

Durante o ano 2008 realizáronse 6.151 consultas ben vía
internet (56,22%), telefónica (10,26%) ou nos propios

O programa incluía aloxamento en casas de turismo ru-

centros (33,52).

ral, manutención, transporte, monitores e material para o
desenvolvemento das actividades. Destacan as rutas rea-

O 74% das consultas foron realizadas por mulleres e o

lizadas en kaiak e canoa e as actividades de mergullo, voo

26% por homes.

ultralixeiro, espeleoloxía, escalada en rocódromo, roteiros
literarios, etc.

A web (www.querote.org) é o medio máis utilizado pola
mocidade debido á rapidez na resposta, a confidencialida-

Estas actividades organizáronse segundo os 13 progra-

de, a profesionalidade, etc. Recibíronse 5.000 consultas, o

mas establecidos e se desenvolveron en concellos espa-

69% das cales foron realizadas por mulleres. O grupo de

llados por toda Galicia.

idade que copa o maior número de consultas é o de 16-20
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anos (46%), seguido do grupo de 11 a 15 e de 21 a 25 anos

Entre as campañas de sensibilización realizadas en 2008

que supón un 19% da lista. Son as persoas de máis idade

destacan as de Látex, Lambetadas, Chan pelviano, Enten-

as que prefiren achegarse aos centro persoalmente.

do, este último dirixido á comunidade LGBT (lesbianas,
gays, bisexuais e transexuais) e Pais e Nais, todas elas

No tocante a temática das consultas hai un claro predo-

relacionadas con temática afectivo-sexual.

minio as referidas á contracepción.
A difusión da información de temática sexual canalizouse
Outras liñas de traballo destes centros realízase a través

a través de medios como o Infoxove, programas de radio

da elaboración de campañas de información e asesora-

e as OMIX (Oficinas municipais de información xuvenil)

mento por centros educativos, elaboración de programas
en colaboración con entidades e no reparto de informa-

A formación continua dos traballadores da Rede de Cen-

ción entre a mocidade nos festivais de verán sen esque-

tros Quérote foi outras das prioridades e destaca a parti-

cer a realización de actividades formativas en centros

cipación do Centro Coordinador nas II Xornadas Galegas

educativos utilizando un stand móbil. Estas actividades

de Saúde Sexual e as Xornadas Sexuando na que intervi-

están deseñadas para cursos, prioritariamente de 3º e 4º

ñeron profesionais de recoñecido prestixio en educación

de ESO e no 2008 foron 8.610 persoas entre 15 e 16 anos

sexual.

as que participaron nos obradoiros.
5.2.6 Interculturalidade

Para o bo desenvolvemento destas acción contouse coa

5.2.6.1 Programa Leonardo da Vinci 2007-2013

colaboración de diferentes organismos ou entidades. É o

Co fin de impulsar políticas que faciliten o emprego á mo-

caso do Servizo Galego de Igualdade. A través desta cola-

cidade, a Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade

boración leváronse adiante iniciativas como “Sen previa

presentou 3 proxectos internacionais ao abeiro do Pro-

cita” e “Quéreme” no que se trataron os condicionamen-

grama Leonardo da Vinci:

tos básicos para acadar unha relación harmónica e respectuosa e a erótica feminina respectivamente.

1. International Work in Europe (Internacionalización de
empresas). Consiste en formar persoas novas en interna-

“Mocear” orientado á educación afectivo sexual de rapa-

cionalización de empresas. Está dirixido a 30 persoas de

ces menores de 18 anos e

recente titulación universitaria, diplomada ou FP e durante 15 meses poderán ter acceso aos continuos cambios

“Educar na escola” co fin de poñer en marcha o proxecto

tecnolóxicos e de organización.

na escola “Coeducación afectivo-emocional e sexual” di-

2. New Energy Age (Enerxías renovábeis) nace co fin de

rixido ao profesorado.

ofrecer a posibilidade de mellorar o perfil dos beneficiarios durante 12 semanas en empresas de Italia, Alemaña

Destacan tamén outras colaboracións con outros orga-

e Portugal de cara a un aumento da produción deste tipo

nismos como a ONCE, Menores en Centros de Protección

de enerxías.

e Reforma, COGAMI (Confederación Galega de Minusváli-

3. Evergreen (Turismo rural) oferta servizos vinculados

dos), Centro Penitenciario de Teixeiro e a Deputación de

ao sector do turismo rural e do ecoturismo, a través de

Lugo

accións formativas o que facilitará a cualificación dos
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portivas. Existen distintas variedades de aloxamento; a

profesionais en Portugal, Grecia e Italia.

máis común é aloxarse en familia aínda que tamén pode
5.2.6.2 Proxecto Volangteer

ser en residencias ou pisos de estudantes. Os idiomas que

O proxecto Learning Regional Languages throug Volun-

se ofertan son o inglés (Gran Bretaña, Irlanda, Canadá,

teers (Volangteer) desenvólvese en Galicia e Frisia (Paí-

Malta, Australia e Estados Unidos), alemán francés e cur-

ses Baixos) para a aprendizaxe do galego e frisón respec-

sos de chinés, ruso, portugués e italiano.

tivamente a través do acompañamento voluntario. Está
destinado a beneficiarios da bolsa Erasmus ou Leonardo

5.2.6.5 Proxecto Espazo Xuvenil

aínda que tamén se acollen os inmigrantes. Durante 10

Ao abeiro do programa de Cooperación Transfronteiriza

meses emparéllanse as persoas destinatarias do proxec-

Galicia-Norte de Portugal ten como obxectivo promover a

to con outras maiores de 18 anos cuxa lingua materna

cooperación institucional en materia de xuventude, para

sexa o galego e que voluntariamente durante estes meses

que esta poida traballar na zona transfronteiriza galego-

ofrezan dúas horas semanais do seu tempo de lecer cola-

portuguesa. Trátase de incentivar o espírito emprendedor

borando co proxecto

da mocidade a través de plans estratéxicos que faciliten
a creación de novas actividades económicas nesta zona e

5.2.6.3 Programa Xuventude en Acción

cursos de formación que faciliten un espazo de encontro

Ten como finalidade fomentar as oportunidades de

entre a mocidade.

aprendizaxe non formal dos nosos mozos e mozas a través do financiamento de proxectos que elaboren sobre al-

5.2.7 Historia

gunha das seguintes accións previstas: “A mocidade con

5.2.7.1 Irmandinhos

Europa”, “Servizo voluntario europeo”, “A mocidade no

Esta 3ª edición organizada pola Dirección Xeral de Xuven-

mundo”, “Sistemas de apoio á mocidade” e “Apoio á co-

tude e Solidariedade contou coa colaboración da asocia-

operación europea no ámbito da mocidade”. Está aberto

ción xuvenil 13Negativo para a creación do guión e direc-

á participación de persoas entre 15 e 28 anos pero se dá

ción do xogo.

prioridade á participación de persoas con “menos oportunidades” por razóns socioeconómicas, de discapacida-

Tivo como escenario principal o Castelo de Monterrei e

de, etc. A maioría dos proxectos presentados centráronse

participaron máis de 800 mozos e mozas de Galicia e do-

nas iniciativas e no servizo voluntario europeo.

utras partes do Estado, de entre 18 e 35 anos que foron os
verdadeiros protagonistas dunha historia que ten como

Do total asignado a nivel estatal a Galicia correspon-

marco de fondo a Segunda Revolta Irmandiña, revivindo

déronlle 277.501€ e destaca a calidade e cantidade dos

así a Galicia de 1467.

proxectos presentados.
Os participantes tiveron que estudar previamente este
5.2.6.4 Cursos de idiomas

episodio da historia de Galicia e confeccionarse os traxes

Cursos dirixidos a persoas entre 16 e 30 anos que desexan

seguindo as instrucións da organización.

aprender ou mellorar os coñecementos do idioma elixido.
Inclúe o ensino, o aloxamento e as comidas, na maioría

Colaboraron entidades privadas e especialmente o con-

das veces. Ademais, realízanse actividades sociais e de-

cello de Monterrei e de Verín. Entre as novidades con
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respecto a edicións anteriores destacan as seguintes:

O desenvolvemento desta rede serviu para acabar coa si-

organización dun mercado medieval, desenvolvemento

tuación de illamento e a desconexión entre os diferentes

dun Torneo Medieval de Cabaleiros, visitas ao castelo de

grupos que desaparecían conforme ían xurdindo debido

Monterrei, etc.

aos altos custos de equipamento e insonorización dos
locais. Esta rede de titularidade pública posibilitou o ac-

5.2.7.2 Historia de Galiza en banda deseñada

ceso gratuíto en igualdade de condicións para todos os

Presentáronse os dous primeiros tomos, dun total de

grupos.

cinco, cunha tiraxe de 3.000 exemplares por volume.
Os autores plasman en banda deseñada os relatos máis

No ano 2008 inauguráronse nove novos locais que se

importantes da historia de Galicia con tres obxectivos:

sumaron aos 10 locais que xa estaban en funcionamen-

promover o importante nivel creativo entre os autores

to: Lalín, Boiro, Arzúa, Monforte de Lemos, Vilagarcía,

de banda deseñada, dar a coñecer a historia a través da

Mugardos, Pontevedra, A Guarda e Corcubión. Quedaron

ficción desde o mesolítico ata a actualidade e o ensino da

pendentes para os meses de xaneiro e febreiro de 2009

lingua galega.

a inauguración de doce locais máis.(Teo, Ferrol, Muros,
Allariz, Culleredo, Noia, Cangas, Melide, Bueu, Ribadavia,

5.2.8 Difusión cultural

Corcubión e A Guarda, estes dous últimos contarán cun

5.2.8.1 GZ Crea 2008

novo local.

GZ Crea, Certame Galego de Creadores Novos creouse
co obxecto de dar apoio á mocidade con inquedanzas ar-

5.2.8.3 Certame “Nsaio no Camiño”

tísticas, incentivando a súa creatividade entre un grande

Concurso musical de grande envergadura, en colabora-

abano de actividades.

ción co Xacobeo que nace co obxecto de dar a coñecer
os grupos musicais noveis de Galicia. Nesta 2º edición,

Nesta edición o certame incluíu trece especialidades,

de 2008, fíxose un CD recompilatorio de todos os grupos

dúas máis que o ano anterior: teatro, artes plásticas,

finalistas da edición 2007 e editáronse 4000 copias co

composición para banda de música, moda, música, relato,

fin de promover e difundir o amplo e variado abano de

poesía, videocreación, banda deseñada, carteis, graffiti,

formacións musicais existentes en Galicia.

videoclips e deseño de xoias. Os participantes, persoas de
entre 16 a 30 anos só podían presentar unha obra por es-

A posibilidade que se lle dá ao grupo gañador é a de po-

pecialidade. Os finalistas en cada especialidade optaron a

der desenvolver unha carreira musical profesional con

3 premios de 3.000, 1.500 e 1.000€ respectivamente.

cursos de formación e gravación, promoción e concertos.
Ademais, este certame serviu para a difusión da nova cul-

5.2.8.2 Rede Galega de Locais de Ensaio

tura musical a través dos camiños de Santiago, coa orga-

Ao longo de 2008 o funcionamento desta rede puxo a

nización de concertos en vilas e cidades enclavadas nos

Galicia na vangarda de Europa no que se refire a sentar

diferentes camiños xacobeos.

as bases dunha política efectiva de apoio aos músicos noveis, no impulso no campo da música e da creación musi-

Para poder concursar, os grupos debían ter entre 16 e

cal e na creación de infraestruturas.

35 anos e un 60% , como mínimo, dos seus integrantes,
debían residir en Galicia e inscribirse nalgunha das cin-
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co modalidades existentes: pop, rock, folk, mestizaxe ou

ron gratuitamente discos de Nsaio. Tamén deron a posibi-

novas tendencias. Os finalistas participaron en concertos

lidade, aos grupos interesados, de exhibir a súa proposta

por toda Galicia e o gañador deste 2º certame foi Som do

musical e o grupo Kastoma presentou o seu novo disco

Galpom (Ames) que presentou unha fusión de rap, reggae

na caseta.

e funk. Así pois, grazas a este certame, o grupo puido iniciar a súa carreira musical.

5.2.8.6 Nsaio nos festivais e na formación
O proxectos Nsaio deuse tamén a coñecer noutras citas de

5.2.8.4 Novo portal web

carácter musical onde a mocidade se concentra a través

No 2008 nace www.nsaio.org, un foro de encontro e in-

da repartición do CD editado cos gañadores da edición de

tercambio que acolle as microweb dos grupos noveis

Nsaio no Camiño 2007. É o caso dos festivais de Ortiguei-

galegos, información sobre a Rede Galega de Locais de

ra e Boiro Festigal, Cultura Quente ou Reperkussion.

Ensaio e un espazo que permite escoitar en liña as cancións dos artistas: espazo Escoita! A actualidade ocupa

Nos locais que contaban con cabina de gravación –Lalín,

tamén un lugar destacado deste apartado, previo rexistro

Arzúa e Vilagarcía–ofrecéronse cursos de formación a

dos internautas que o utilicen. Tamén acolle un servizo

aqueles grupos que ensaiaban nestes locais sobre grava-

de radionsaio no que os usuarios poden escoitar a música

ción e edición de maquetas musicais, base formativa de

do portal.

cara á súa profesionalización.

5.2.8.5 Presenza de Nsaio no Cultur.Gal

5.2.9 Novas tecnoloxías

Esta Feira Galega de Industrias Culturais organizada pola

5.2.9.1 Xuventude Galiza Net

Consellería de Cultura e Deporte contou coa presenza do

Programa dirixido a persoas de entre 16 e 30 anos no que

posto Nsaio que se constituíu como epicentro de promo-

se dá a coñecer as últimas innovacións tecnolóxicas en

ción dos grupos musicais noveis de Galicia. No seu stand

como programación, deseño gráfico ou multimedia.

organizáronse actividades, deron información e reparti-
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6.1 Leis

Real decreto 179/2008, do 8 de febreiro, polo que se

Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Ga-

modifica o Real decreto 6/2008, do 11 de xaneiro, sobre

licia. (DOG n.º 245, do 18.12.2008)

determinación do nivel mínimo de protección garantido
aos beneficiarios do Sistema para a Autonomía e Aten-

6.2 Reais decretos

ción á Dependencia no exercicio 2008. (BOE nº 35, do

Real decreto 1729/2007, do 21 de decembro, polo que

09.02.2008)

se regula a elaboración do Informe Periódico, relativo á
efectividade do principio de igualdade entre mulleres e

Real decreto 1135/2008, do 4 de xullo, polo que se

homes. (BOE nº 11, do 12.01.2008)

desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de
Igualdade. (BOE nº 165, do 09.07.2008)

Real decreto 6/2008, do 11 de xaneiro, sobre determinación do nivel mínimo de protección garantido aos

Real decreto 1128/2008, do 4 de xullo, polo que se

beneficiarios do Sistema para a Autonomía e Aten-

modifica e desenvolve a estrutura orgánica básica do Mi-

ción á Dependencia no exercicio 2008. (BOE nº 11, do

nisterio de Educación, Política Social e Deporte e se mo-

12.01.2008)

difica o Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, polo que
se aproba a estrutura orgánica básica dos departamentos

Real decreto 7/2008 do 11 de xaneiro, sobre as presta-

ministeriais. (BOE nº 166 do 10.07.2008)

cións económicas da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas

Real decreto 1804/2008, do 3 de novembro, polo que

en situación de dependencia para o exercicio 2008. (BOE

se desenvolve a Lei 36/2006, de 29 de novembro, de

nº 11, do 12.01.2008)

medidas para a prevención do fraude fiscal, se modifica
o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das

Real decreto 179/2008, do 8 de febreiro, polo que se

entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao

modifica o Rel decreto 6/2008, do 11 de xaneiro, sobre

mecenado, aprobado polo Real decreto 1270/2003, e se

determinación do nivel mínimo de protección garantido

modifican e aproban outras normas tributarias. (BOE nº

aos beneficiarios do Sistema para Autonomía e Aten-

278 do 18.11.2008)

ción á Dependencia no exercicio 2008. (BOE nº 35, do
09.02.2008)

Real decreto 1923/2008, do 21 de novembro, polo que
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se crea a Comisión Interministerial para a Xuventude e se

141, do 22.07.2008)

regulan as súas funcións, composición e funcionamento.
(BOE nº 292 do 04.12.2008)

Decreto 184/2008, do 24 de xullo, polo que se crea
o Observatorio Galego da Infancia. (DOG nº 169, do

Real decreto 1918/2008 do 21 de novembro, polo que

02.09.2008)

se modifica o Real decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 40/2003,

Decreto 186/2008, do 24 de xullo, polo que se crean

de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

os centros de día de alzhéimer de Ribeira, Lugo, Celeiro

(BOE nº 289 do 01.12.2008)

(Viveiro), Moaña e Vigo integrados na rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzhéimer

Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que

e outras demencias neuro-dexenerativas. (DOG nº 169, do

se aproba o programa de inserción sociolaboral para

02.09.2008)

mulleres vítimas de violencia de xénero. (BOE nº 297 do
10.12.2008)

Decreto 187/2008, do 24 de xullo, polo que se crea a vivenda tutelada Mentor de Vigo para mozos/as tutelados/

6.3 Decretos

as ou en garda. (DOG nº 169, do 02.09.2008)

Decreto 19/2008, do 7 de febreiro, polo que se crea a
Rede Galega de Centros de Día de Atención Social para

Decreto 233/2008, do 9 de outubro, polo que se es-

persoas con alzhéimer e outras demencias neurodexene-

tablecen axudas sociais de carácter extraordinario, a

rativas. (DOG n.º 36, do 20.02.2008)

favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa
modalidade non contributiva, a favor de persoas anciás e

Decreto 102/2008, do 30 de abril, polo que se dispón

enfermas, incapacitadas para o traballo, beneficiarias de

o nomeamento de cinco vogais do Consello do Servizo

axudas periódicas individualizadas e a favor das persoas

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

con minusvalidez beneficiarias do subsidio de garantía de

de relevante prestixio no eido das ciencias sociais, econó-

ingresos mínimos. (DOG nº 206, 23.10.2008)

micas e xurídicas. (DOG nº 98, do 22.05.2008)
Decreto 281/2008, do 11 de decembro, polo que se crea
Decreto 106/2008, do 15 de maio, polo que se regula a

a vivenda tutelada para a atencións ás persoas con disca-

legalización de documentos da Administración da Comu-

pacidade intelectual Casa da Quintán, no concello de Pon-

nidade Autónoma de Galicia que deban producir efectos

te Caldelas (Pontevedra). (DOG nº 249, do 24.12.2008)

no estranxeiro. (DOG nº 101, do 26.05.2008)
Decreto 282/2008, do 18 de decembro, da Consellería
Decreto 125/2008, do 29 de maio, polo que se crea o

de Economía e Facenda, polo que se aproba o Programa

Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), en

estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia

Santiago de Compostela. (DOG nº 118, DO 19.06.2008)

para o ano 2009. (DOG nº 249, do 24.12.2008)

Decreto 148/2008, do 26 de xuño, polo que se crea e

6.4 Ordes

se regula o Observatorio Galego da Xuventude. (DOG nº

Orde TAS/278/2008, do 8 de febreiro, pola que se mo-
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difica a Orde TAS/2455/2007, do 7 de agosto, pola que se

Orde do 9 de xaneiro de 2008 pola que se establecen

ditan normas para a aplicación e desenvolvemento no ano

as bases que rexen as axudas destinadas a entidades sen

2007, dos Reais decretos que desenvolven a Lei 39/2006,

ánimo de lucro para a realización de programas de apoio

do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal

a familias monoparentais, e se procede á súa convocato-

e atención ás persoas en situación de dependencia, nas

ria. (DOG n.º 17, do 24.01.2008)

cidades de Ceuta e Melilla, e se prorroga a súa vixencia
Orde do 10 de xaneiro de 2008 pola que se fixan as

para o ano 2008. (BOE nº 37, do 12.02.2008)

tarifas e os prezos correspondentes á prestación de serOrde PRE/446/2008, do 20 de febreiro, pola que se

vizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés

determinan as especificacións e características técnicas

dirixidos á xuventude da Dirección Xeral de Xuventude

das condicións e criterios de accesibilidade e non discri-

e Solidariedade, durante o ano 2008. (DOG n.º 18, do

minación establecidos no Real decreto 366/2007, do 16

25.01.2008)

de marzo. (BOE nº 48 do 25.02.2008)
Orde do 16 de xaneiro de 2008 da Consellería de PreOrde ESD/1984/2008 do 4 de xullo, pola que se crea a

sidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se

Comisión Especial par a mellora da calidade do Sistema

clasifica como benéfico-social a Fundación María Espe-

para a Autonomía e a Atención á Dependencia. (BOE nº

ranza Rubido Romero. (DOG n.º 21, do 30.01.2008)

165, do 09.07.2008)
Orde do 17 de xaneiro de 2008 pola que se autoriza o iniOrde do 20 de decembro de 2007 pola que se esta-

cio de actividades do centro social de Cangas, no concello

blecen as bases que rexen as axudas para adquisición

de Cangas (Pontevedra). (DOG n.º 21, do 31.01.2008)

de equipamento e actividades programadas por asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xu-

Orde do 22 de xaneiro de 2008 pola que se procede

ventude e se procede á súa convocatoria. (DOG n.º 12,

á publicación das subvencións concedidas en virtude da

do 17.01.2008)

Orde do 6 de marzo de 2007, pola que se convocan subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para

Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se regulan

a realización de actividades dirixidas á mocidade, para a

as bases que rexerán as subvencións dirixidas a conce-

promoción da información xuvenil e para a incorporación

llos e mancomunidades de municipios para o fomento e

da mocidade ás novas tecnoloxías durante o ano 2007.

a realización de actividades de voluntariado e se proce-

(DOG n.º 27, do 07.02.2008)

de á súa convocatoria para o ano 2008. (DOG n.º 11, do
Orde do 22 de xaneiro de 2008 pola que se procede

16.01.2008)

á publicación das subvencións concedidas en virtude da
Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se regulan

Orde do 27 de abril de 2007, pola que se establecen as ba-

as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entida-

ses que rexen as axudas para actividades realizadas por

des de acción voluntaria para o fomento e realización de

escolas de tempo libre. (DOG n.º 28, do 08.02.2008)

actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2008. (DOG n.º 12, do 17.01.2008)

Orde do 22 de xaneiro de 2008 pola que se procede
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á publicación das subvencións concedidas en virtude da

e se convocan axudas de prevención e apoio a familias

Orde do 12 de abril de 2007, pola que se establecen as

en situacións carenciais graves para a preservación dos

bases que rexen as axudas para adquisición de equipa-

menores no seu medio. (DOG n.º 37, do 21.02.2008). (Co-

mento e actividades programadas por entidades xuvenís

rrección de erros: DOG n.º 42, do 28.02.2008)

e entidades prestadoras de servizos á xuventude. (DOG
n.º 28, do 08.02.2008)

Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se establecen
as bases que rexen as axudas a mozos para a realización

Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os

de cursos de idiomas en calquera dos estados membros

requisitos específicos que deben cumprir os centros de in-

da Unión Europea, e se procede á súa convocatoria. (DOG

clusión e emerxencia social. (DOG n.º 33, do 15.02.2008)

n.º 41, do 27.02.2008)

Orde do 29 de xaneiro de 2008 pola que se convoca

Orde do 14 de febreiro de 2008 pola que se ratifica a ex-

a provisión, polo sistema de libre designación, de dous

tinción da Fundación para a Protección de Discapacitados

postos de traballo vacantes na Vicepresidencia. (DOG n.º

Psíquicos de Viveiro. (DOG nº 60, do 28.03.2008)

24, do 04.02.2008)
Orde do 19 de febreiro de 2008 pola que se establecen
Orde do 4 de febreiro de 2008 pola que se regulan as

as características técnicas que deben cumprir as publica-

axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 de-

cións que conteñan resultados estatísticos da Comunida-

pendentes de entidades privadas de iniciativa social.

de Autónoma de Galicia. (DOG nº 51, do 12.03.2008)

(DOG n.º 38, do 22.02.2008)
Orde do 21 de febreiro de 2008 que modifica a do 10 de
Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establecen

xaneiro pola que se fixan as tarifas e os prezos correspon-

as bases reguladoras para a concesión en réxime de con-

dentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e

correncia competitiva de subvencións a entidades de ini-

á expedición de carnés dirixidos á xuventude da Dirección

ciativa social, para o desenvolvemento de programas que

Xeral de Xuventude e Solidariedade, durante o ano 2008.

contribúan a fomentar a inclusión social e a integración

(DOG nº 68, do 09.04.2008)

no mercado de traballo das persoas en situación ou risco
de exclusión social e se procede á súa convocatoria. (DOG

Orde do 27 de febreiro de 2008 pola que se regula o

n.º 33, do 15.02.2008)

procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia da Igualdade

Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se establecen

e do Benestar para o curso 2008/2009. (DOG nº 45, do

as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións

04.03.2008)

a entidades de iniciativa social para investimento, mantemento e promoción de actividades e programas de servi-

Orde do 29 de febreiro de 2008 pola que se aproban

zos sociais e se procede á súa convocatoria. (DOG n.º 38,

as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública

do 22.02.2008)

para a concesión de bolsas para a formación de dinamizadoras e dinamizadores da igualdade en Galicia. (DOG nº

Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se establecen

52, do 13.03.2008)
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Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se regula o pro-

das a favorecer e dinamizar o compromiso coa igualdade

cedemento de adxudicación de prazas para fillas/os do

de oportunidades de mulleres e homes. (DOG n.º 64, do

persoal dos servizos centrais da Xunta de Galicia, na es-

03.04.2008)

cola infantil 0-3 de Vite dependente da Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar e do persoal do complexo ad-

Orde do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan axu-

ministrativo da Xunta de Galicia en Vigo, na escola infantil

das económicas destinadas a subvencionar gastos de man-

do complexo administrativo da Xunta de Galicia en Vigo

temento e funcionamento das asociacións e federacións

para o curso 2008/2009. (DOG nº 51, do 12.03.2008)

de mulleres de Galicia. (DOG n.º 64, do 03.04.2008)

Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se regula o proce-

Orde do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan axu-

demento de adxudicación de estadías nas residencias de

das á conciliación da vida familiar e laboral como medida

tempo libre dependentes da Vicepresidencia para o ano

de fomento da corresponsabilidade para os traballadores

2008. (DOG nº 51, do 12.03.2008)

que se acollan á redución da súa xornada de traballo.
(DOG n.º 64, do 03.04.2008)

Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se clasifica de
interese social a Fundación Amencer-Aspanas. (DOG nº

Orde do 18 de marzo de 2008 pola que se regulan as

55, do 18.03.2008)

bases polas que se rexerá a concesión de subvencións
destinadas á prestación de servizos sociais polas corpo-

Orde do 6 de marzo de 2008 pola que se resolve a con-

racións locais e se procede á súa convocatoria. (DOG nº

vocatoria para a provisión, polo sistema de libre designa-

60, do 28.03.2008)

ción, de dous postos de traballo vacantes na Vicepresidencia, anunciada pola Orde do 29 de xaneiro de 2008

Orde do 25 de marzo de 2008 pola que se crean dous

(Diario Oficial de Galicia número 24, do 4 de febreiro).

ficheiros de datos de carácter persoal en materia de xu-

(DOG nº 55, do 18.03.2008)

ventude na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
da Xunta de Galicia. (DOG nº 70, do 11.04.2008)

Orde do 13 de marzo de 2008 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña Ve-

Orde do 26 de marzo de 2008 pola que se establecen as

rán-2008 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 56,

bases polas que se rexerá a concesión da prestación eco-

do 24.03.2008)

nómica de pagamento único por fillas e fillos menores de
tres anos para o ano 2008. (DOG n.º 64, do 03.04.2008)

Orde do 13 de marzo de 2008 pola que se regula o uso
de instalacións xuvenís dependentes da Vicepresidencia

Orde do 26 do marzo de 2008 pola que se declara de

da Igualdade e do Benestar en réxime de oferta concer-

interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de

tada durante a campaña de verán de 2008. (DOG nº 56,

Fundacións de Interese Galego da Fundación María Espe-

do 24.03.2008)

ranza Rubido Romero. (DOG n.º 66, do 07.04.2008)

Orde do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan sub-

Orde do 31 de marzo de 2008 pola que se convocan sub-

vencións destinadas ás entidades locais de Galicia dirixi-

vencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a
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realización de actividades dirixidas á xuventude, para a

Orde do 21 de abril de 2008 pola que se convoca o curso

promoción da información xuvenil e para a incorporación

de formación básica en información, orientación e aseso-

da xuventude ás novas tecnoloxías durante o ano 2008.

ramento á xuventude. (DOG nº 90, do 12.05.2008)

(DOG n.º 67, do 08.04.2008)
Orde do 22 de abril de 2008, pola que se modifica a
Orde do 4 de abril de 2008 pola que se convoca o pro-

do 28 de xullo de 1994, pola que se regulan os ficheiros

grama Gzcrea 2008. (DOG nº 71, do 14.04.2008)

automatizados de datos de carácter persoal e a do 20 de
abril de 2001 pola que se crean os ficheiros de datos de

Orde do 4 de abril de 2008 pola que se establecen as

carácter persoal en materia de xuventude e se crean no-

bases que rexen as axudas para actividades realizadas

vos ficheiros. (DOG nº 88, do 08.05.2005)

por escolas de tempo libre e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 72, 15.04.2008)

Orde do 23 de abril de 2008 pola que se autoriza o inicio de actividades do Centro de Día de Alzhéimer de Volta

Orde do 4 de abril de 2008 pola que se aproban as ba-

do Castro en Santiago de Compostela. (DOG nº 86, do

ses reguladoras e se convocan bolsas e axudas dirixidas

06.05.2008)

á realización e difusión de estudos e investigacións e á
organización de xornadas ou congresos en materias rela-

Orde do 30 de abril de 2008 pola que se determinan

cionadas coas mulleres. (DOG nº 74, do 17.04.2008)

as bases reguladoras e se convocan prazas de colaboradores-bolseiros para residencias xuvenís dependentes da

Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convoca a III edi-

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. (DOG nº 118,

ción do premio Eu tamén navegar: para unha Galicia sen

do 19.06.2008)

violencia de xénero. (DOG nº 74, do 17.04.2008)
Orde do 5 de maio de 2008 na cal se establecen as baOrde do 10 de abril de 2008 pola que se convoca a

ses polas que se rexerá a concesión de axudas dirixidas

provisión, polo sistema de libre designación, dun posto

a fomentar a participación e o empoderamento das re-

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 75, do

deiras de Galicia a través da realización de obradoiros de

18.04.2008)

igualdade. (DOG nº 97, do 21.05.2008)

Orde do 15 de abril de 2008 pola que se convocan pra-

Orde do 5 de maio de 2008 pola que se convocan os cur-

zas nas residencias xuvenís dependentes da Vicepresi-

sos que forman parte do Plan de formación permanente

dencia da Igualdade e do Benestar para o curso 2008-

para o persoal das escolas infantís 0-3 de Galicia. (DOG nº

2009. (DOG nº 119, do 20.06.2008)

99, do 23.05.2008)

Orde do 18 de abril de 2008 pola que se crean ficheiros

Orde do 7 de maio de 2008 pola que se aproban as

que conteñen datos de carácter persoal existentes na Vi-

bases reguladoras e se convocan axudas e subvencións

cepresidencia da Igualdade e do Benestar. (DOG nº 81, do

dirixidas a entidades locais de Galicia para o desenvol-

28.04.2008)

vemento de programas experimentais e innovadores en
materia de prevención e tratamento integral da violencia
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das con fondos públicos e se procede á súa convocatoria.

de xénero. (DOG nº 98, do 22.05.2008)

(DOG nº 111, do 10.06.2008). (Corrección de erros: DOG
Orde do 8 de maio de 2008 pola que se resolve a con-

152, do 07.08.2008)

vocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Vicepresidencia,

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se declara de

anunciada por Orde do 10 de abril de 2008 (Diario Ofi-

interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de

cial de Galicia número 75, do 18 de abril). (DOG nº 97, do

Fundacións de Interese Galego da Fundación Purificación

21.05.2008)

Dapena Portas. (DOG nº 120, do 23.06.2007)

Orde do 26 de maio de 2008 pola que se determinan

Orde do 3 de xuño de 2008 pola que se fixan as tari-

as bases reguladoras e se convocan prazas de bolseiros

fas da mediación familiar en Galicia. (DOG nº 116, do

para o centro de asistencia e educación especial Santiago

17.06.2008)

Apóstolo da Coruña. (DOG nº 119, do 20.06.2008). (CoOrde do 5 de xuño de 2008 pola que se convoca a

rrección de erros: DOG nº 124, do 27.06.2008)

provisión, polo sistema de libre designación, dun posto
Orde do 27 de maio de 2008, pola que se modifica a

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 112, do

do 7 de febreiro, pola que se establecen as bases regula-

11.06.2008)

doras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades de iniciativa social,

Orde do 6 de xuño de 2008 pola que se clasifica de in-

para o desenvolvemento de programas que contribúan a

terese social a Fundación Amicos para a Protección de

fomentar a inclusión social e a integración no mercado

Persoas con Discapacidade Psíquica. (DOG nº 118, do

de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión

19.06.2008)

social, e se procede á súa convocatoria, cofinanciada co
Fondo Social Europeo. (DOG nº 107, do 04.06.2008)

Orde do 11 de xuño de 2008 pola que se convocan axudas para o desenvolvemento de programas de educación

Orde do 27 de maio de 2008 pola que se declara de

familiar polas corporacións locais de Galicia. (DOG nº

interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de

121,do 24.06.2008)

Fundacións de Interese Galego da Fundación AmencerOrde do 11 de xuño de 2008 pola que se convoca a

Aspanas. (DOG nº 109, do 06.06.2008)

provisión, polo sistema de libre designación, dun posto
Orde do 28 de maio de 2008 pola que se fixan os pre-

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 122, do

zos de venda ao público de diversas publicacións da Vice-

25.06.2008)

presidencia da Igualdade e do Benestar. (DOG nº 117, do
Orde do 12 de xuño de 2008 pola que se convoca o con-

18.06.2008)

curso Coid-arte 2008. (DOG nº 123, do 26.06.2008)
Orde do 29 de maio de 2008 pola que se regulan as
axudas económicas para atención da primeira infancia a

Orde conxunta do 16 de xuño de 2008, da Vicepresi-

través do cheque infantil en escolas infantís 0-3 non sosti-

dencia da Igualdade e do Benestar, da Consellería de Pre-
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sidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da Conselle-

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se convoca a pro-

ría de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,

visión, polo sistema de libre designación, dun posto de

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 128, do

da Consellería de Innovación e Industria, da Consellería

03.07.2008)

de Sanidade e da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, pola que se convocan premios á

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se modifica un

innovación educativa sobre a educación nos valores de-

ficheiro de datos de carácter persoal en materia de so-

mocráticos 2008. (DOG nº 123, do 26.06.2008)

lidariedade e participación na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia (DOG nº 137, do

Orde do 17 de xuño de 2008, pola que se modifica a

16.07.2008)

do 18 de marzo de 2008, pola que se regulan as bases
polas que se rexerá a concesión de subvencións destina-

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se crean ficheiros

das á prestación de servizos sociais polas corporacións

de datos de carácter persoal en materia de solidariedade

locais e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 122, do

e participación na Vicepresidencia da Igualdade e do Be-

25.06.2008)

nestar da Xunta de Galicia (DOG nº 137, do 16.07.2008)

Orde do 17 de xuño de 2008 pola que se publica a con-

Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se regulan os re-

cesión de axudas ao abeiro da Orde do 28 de decembro

quisitos específicos que deben cumprir os centros de día e

de 2007, pola que se regulan as bases que rexerán as sub-

as unidades de atención social para persoas que padecen

vencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o

alzhéimer e outras demencias. (DOG n 138, do 17.07.2008)

fomento e a realización de actividades de voluntariado e
se procede á súa convocatoria para o ano 2008. (DOG nº

Orde do 26 de xuño de 2008 pola que se establecen

127, do 02.07.2008)

as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións públicas destinadas a persoas maiores e persoas

Orde de 17 de xuño de 2008 pola que se publica a con-

con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e a

cesión de axudas ao abeiro da Orde do 28 de decembro

accesibilidade e se procede á súa convocatoria. (DOG nº

de 2007, pola que se regulan as bases que rexerán as

132 do 09.07.2008)

subvencións dirixidas a concellos e mancomunidades de
municipios para o fomento e realización de actividades de

Orde do 27 de xuño de 2008 pola que se regula o pro-

voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano

cedemento para o reintegro individual dos gastos deriva-

2008. (DOG nº 128, do 03.07.2008)

dos de actividades de formación do persoal das escolas
infantís 0-3 anos da Xunta de Galicia, e se procede á súa

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se modifica a do

convocatoria. (DOG nº 133, do 10.07.2008)

8 de febreiro, na que se establecen as bases polas que se
rexerá a concesión de subvencións a entidades de iniciati-

Orde do 27 de xuño de 2008, da Consellería de Presi-

va social para investimento, mantemento e promoción de

dencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se

actividades e programas de servizos sociais e se procede

clasifica de interese social a Faibén, Fundación de Apoio á

á súa convocatoria. (DOG nº 126, do 01.07.2008)

Infancia e o Benestar. (DOG nº 134, do 11.07.2008)
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Orde do 9 de xullo de 2008 pola que se establecen

Orde do 12 de agosto de 2008 pola que se modifica a do

as bases reguladoras que rexerán a concesión de sub-

17 de marzo, pola que se convocan axudas á conciliación

vencións para facilitar a autonomía persoal dirixidas ás

da vida familiar e laboral como medida de fomento da

persoas en situación de dependencia e se procede á súa

corresponsabilidade para os traballadores que se acollan

convocatoria. (DOG nº 139, do 18.07.2008). (Corrección de

á redución da súa xornada de traballo. (DOG nº 166, do

erros: DOG nº 147, do 31.07.2008)

28.08.2008)

Orde do 15 de xullo de 2008 pola que se convoca a

Orde do 26 de agosto de 2008 pola que se resolve a

provisión, polo sistema de libre designación, dun posto

convocatoria para a provisión, polo sistema de libre de-

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 143, do

signación, dun posto de traballo vacante na Vicepresiden-

24.07.2008)

cia, anunciada pola Orde do 11 de xuño de 2008 (Diario
Oficial de Galicia número 122, do 25 de xuño). (DOG nº168,

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se aproban as

do 01.09.2008)

bases que rexerán a convocatoria de bolsas destinadas
á realización de prácticas nos centros de atención a me-

Orde do 9 de setembro de 2008 pola que se autoriza

nores dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do

o inicio de actividades dos centros de día de alzhéimer

Benestar. (DOG nº 146, do 30.07.2008). (Corrección de

de Ribeira, Lugo, Celeiro (Viveiro), Moaña e Vigo. (DOG

erros: DOG 160, do 20.08.2008)

nº177, do 12.09.2008). (Corrección de erros: DOG 188, do
29.09.2008)

Orde do 23 de xullo de 2008 pola que se convocan axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os pun-

Orde do 9 de setembro de 2008 pola que se desenvol-

tos de atención á infancia (PAI) dependentes das corpo-

ve o Decreto 195/2007, do 13 de setembro, polo que se

racións locais. (DOG nº 149, do 04.08.2008). (Corrección

regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal

de erros: DOG 174, do 09.09.2008)

para persoas con discapacidade e/ou dependentes e se
aproba o Catálogo de prestacións do servizo. (DOG nº 179,

Orde do 24 de xullo de 2008 de creación do ficheiro de

do 16.09.2008)

datos de carácter persoal dependente da Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar. (DOG 160, do 20.08.2008)

Orde do 12 de setembro de 2008 pola que se clasifica
de interese social a Fundación Funditea. (DOG nº 187, do

Orde do 30 de xullo de 2008, da Consellería de Presi-

26.09.2008)

dencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se
clasifica de interese social a Fundación Camiña Social.

Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se declara

(DOG nº 155, do 12.08.2008)

de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego da Fundación Amicos

Orde do 31 de xullo de 2008 pola que se regulan as

para a Protección de Persoas con Discapacidade Psíquica.

subvencións para a cobertura do custo de procesos de

(DOG nº 190, do 01.10.2008)

mediación familiar en Galicia e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 168, do 01.09.2008)

Orde do 17 de setembro de 2008 pola que se convoca
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a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto

se procede á súa convocatoria para o ano 2008. (DOG nº

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 189, do

199, do 14.10.1008)

30.09.2008)
Orde do 9 de outubro de 2008 pola que se amplía para o
Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se convoca

ano 2008 o prazo de presentación da documentación de

a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto

xustificación establecido na do 28 de decembro de 2007

de traballo vacante na Vicepresidencia. (DOG nº 190, do

pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións

01.10.2008)

dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios
para o fomento e realización de actividades de volunta-

Orde do 26 de setembro de 2008 pola que se convocan

riado e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

dous cursos de formación en dirección e xestión de cen-

(DOG nº 199, do 14.10.1008)

tros de atención a persoas con discapacidade. (DOG nº
193, do 06.10.2008)

Orde do 9 de outubro de 2008 pola que se aproban as
bases reguladoras e se convocan bolsas de formación no

Orde do 29 de setembro de 2008 pola que modifica a do

ámbito do tratamento informativo da violencia de xénero

11 de xuño, pola que se convocan axudas para o desenvol-

en Galicia. (DOG nº 202, do 17.10.2008)

vemento de programas de educación familiar polas corporacións locais de Galicia. (DOG nº 202, do 17.10.2008)

Orde do 15 de outubro de 2008 pola que se declara de
interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de

Orde do 30 de setembro de 2008 pola que se regula

Fundacións de Interese Galego da Fundación de Apoio á In-

o procedemento para a subvención dos gastos derivados

fancia e ao Benestar (Faibén). (DOG nº 211, do 30.10.1008)

de actividades de formación do persoal das galescolas,
xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igual-

Orde do 20 de outubro de 2008 pola que se declara

dade e Benestar, e se procede á súa convocatoria. (DOG

de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro

nº 202, do 17.10.2008)

de Fundacións de Interese Galego da Fundación Camiña
Social. (DOG nº 220, do 12.11.2008)

Orde do 1 de outubro de 2008 pola que se resolve a
convocatoria para a provisión, polo sistema de libre de-

Orde do 22 de outubro de 2008 pola que se crea un

signación, dun posto de traballo vacante, anunciada pola

ficheiro que contén datos de carácter persoal existente

do 15 de xullo de 2008 (Diario Oficial de Galicia número

na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. (DOG nº

143, do 24 de xullo). (DOG nº 202, do 17.10.1008)

214, do 04.11.2008)

Orde do 9 de outubro de 2008 pola que se amplía para

Orde do 24 de outubro de 2008 pola que se modifican os

o ano 2008 o prazo para a presentación da documenta-

importes máximos subvencionables nas distintas modali-

ción de xustificación establecido na do 28 de decembro

dades do Programa do cheque asistencial establecidos na

de 2007 pola que se regulan as bases que rexerán as sub-

Orde do 26 de marzo de 2004 e na Orde do 23 de abril

vencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para

de 2007 e se modifican as porcentaxes de participación

o fomento e realización de actividades de voluntariado e

das persoas beneficiarias no financiamento dos servizos
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incluídos no programa establecidas no artigo 10 da Orde

a Orde do 18 de marzo de 2008, pola que se regulan as

do 5 de decembro de 2000. (DOG nº 212, do 31.10.2008)

bases polas que se rexerá a concesión de subvencións
destinadas á prestación de servizos sociais polas corpo-

Orde do 27 de outubro de 2008 pola que se procede

racións locais e se procede á súa convocatoria. (DOG nº

á publicación das subvencións concedidas en virtude da

216, do 06.11.2008)

Orde do 4 de abril de 2008, pola que se establecen as bases que rexen as axudas para actividades realizadas por

Orde do 3 de novembro de 2008 pola que se autoriza

escolas de tempo libre. (DOG nº 224, do 18.11.2008)

o inicio de actividades do Programa de atención diúrna
de alzhéimer do Porriño, dependente do centro de día de

Orde do 27 de outubro de 2008 pola que se procede

alzhéimer de Vigo. (DOG nº 218, do 10.11.2008)

á publicación das subvencións concedidas en virtude da
Orde do 20 de decembro de 2007, pola que se establecen

Orde do 5 de novembro de 2008 pola que se modifica a

as bases que rexen as axudas para adquisición de equi-

Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se regulan as

pamento e actividades programadas por asociacións xu-

bases que rexerán as subvencións dirixidas ás entidades

venís e entidades prestadoras de servizos á xuventude.

de acción voluntaria para o fomento e realización de acti-

(DOG nº 224, do 18.11.2008)

vidades de voluntariado. (DOG nº 219, do 11.11.2008)

Orde do 27 de outubro de 2008 pola que se procede

Orde do 6 de novembro de 2008 pola que se resolve a

á publicación das subvencións concedidas en virtude da

convocatoria para a provisión, polo sistema de libre desig-

Orde do 31 de marzo de 2008, pola que se convocan sub-

nación, dun posto de traballo vacante na Vicepresidencia,

vencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a

anunciada pola Orde do 23 de setembro de 2008 (DOG nº

realización de actividades dirixidas á xuventude, para a

190, do 1.10.2008). (DOG nº 223, do 17.11.2008)

promoción da información xuvenil e para a incorporación
da xuventude ás novas tecnoloxías durante o ano 2008.

Orde do 13 do novembro de 2008 pola que se declara

(DOG nº 223, do 17.11.2008)

de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego da Fundación Funditea.

Orde do 29 de outubro de 2008 pola que convocan

(DOG nº 233, do 01.12.2008)

os Premios á Solidariedade en Galicia. (DOG nº 216, do
Orde do 14 de novembro de 2008 pola que se crean

06.11.2008)

ficheiros de datos de carácter persoal en materia de soOrde do 31 de outubro de 2008 pola que se resolve a

lidariedade e participación na Vicepresidencia da Igual-

convocatoria para a provisión, polo sistema de libre de-

dade e do Benestar da Xunta de Galicia.(DOG nº 240, do

signación, dun posto de traballo vacante na Vicepresiden-

11.12.2008)

cia da Igualdade e do Benestar, anunciada pola Orde do
17 de setembro de 2008 (Diario Oficial de Galicia número

Orde do 17 de novembro de 2008 pola que se resolve a

189, do 30 de setembro). (DOG nº 221, do 13.11.2008)

convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Vicepresiden-

Orde do 3 de novembro de 2008 pola que se modifica

cia, anunciada por Orde do 24 de xuño de 2008 (Diario
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Oficial de Galicia número 128, do 3 de xullo). (DOG nº 227,

04.12.2008)

do 21.11.2008)
Orde do 5 de decembro de 2008 que modifica a Orde
Orde do 17 de novembro de 2008 que modifica a Orde

do 23 de xullo de 2008 pola que se convocan axudas para

do 4 de febreiro de 2008 pola que se regulan as axudas

o mantemento das escolas infantís 0-3 e os puntos de

para o mantemento das escolas infantís 0-3 dependentes

atención á infancia (PAI) dependentes das corporacións

de entidades privadas de iniciativa social. (DOG nº 232,

locais. (DOG nº 241, do 12.12.2008)

do 28.11.2008)
Orde do 12 de decembro de 2008 pola que se modifica
Orde do 21 de novembro de 2008 pola que se estable-

un ficheiro de datos de carácter persoal en materia de

cen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de

solidariedade e participación na Vicepresidencia. (DOG nº

concorrencia competitiva, das subvencións, cofinancia-

249, do 24.12.2008)

das polo Fondo Social Europeo, destinadas a pequenas e
medianas empresas (Pemes) para a realización de plans

6.5 Resolucións

ou accións a favor da conciliación da vida persoal, fami-

Resolución do 13 de decembro de 2007, da Secretaría

liar e laboral. (DOG nº 235, do 03.12.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación do contrato administra-

Orde do 27 de novembro de 2008 pola que se resolve

tivo que se cita. (DOG nº 9, do 14.01.2008)

a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Vicepresiden-

Resolución do 14 de decembro do 2007, da Secretaría

cia, anunciada pola Orde do 5 de xuño de 2008 (Diario

Xeral e do Patrimonio da Consellería de Economía e Fa-

Oficial de Galicia número 112, do 11 de xuño). (DOG nº 238,

cenda, pola que se fan públicas as razóns que xustifican

do 09.10.2008)

a contratación directa dun inmoble en Santiago de Compostela, para instalar un centro de menores. (DOG n.º 16,

Orde do 27 de novembro de 2008 pola que se crea un

do 23.01.2008)

ficheiro de datos de carácter persoal en materia de igualdade na Vicepresidencia. (DOG nº 247, do 22.12.2008)

Resolución do 17 de decembro de 2007, da Secretaría
Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Orde do 28 de novembro de 2008, da Consellería de

que se fai pública a adxudicación das obras de reforma da

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que

residencia de maiores Porta do Camiño, en Santiago de

se clasifica de interese social a Fundación Encontro. (DOG

Compostela (A Coruña). (DOG n.º 35, do 19.02.2008)

nº 239, do 10.12.2008)
Resolución do 26 de decembro de 2007 pola que se
Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se modifica a

fai público o esgotamento do crédito para as axudas á

Orde do 18 de marzo de 2008, pola que se regulan as ba-

conciliación da vida familiar e laboral como medida de fo-

ses polas que se rexerá a concesión de subvencións desti-

mento da corresponsabilidade para os traballadores que

nadas á prestación de servizos sociais polas corporacións

se acollan á redución da súa xornada de traballo. (DOG n.º

locais e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 236, do

4, do 07.01.2008)
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Resolución do 28 de decembro de 2007, da Conselle-

funcionamento do equipamento da escola infantil de Vite

ría de Educación e Ordenación Universitaria, da Dirección

en Santiago de Compostela (A Coruña). (DOG n.º 14, do

Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se

21.01.2008)

conceden os premios a proxectos de innovación educativa en valores democráticos no marco do Plan Valora

Resolución do 16 de xaneiro de 2008, do SGI, pola que

2007-2009, convocados ao abeiro da Orde conxunta do

se regulan as bases para a concesión de axudas periódicas

18 de outubro de 2007, da Consellería de Educación e Or-

de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero e se

denación Universitaria, da Vicepresidencia da Igualdade

procede á súa convocatoria. (DOG n.º 15, do 22.01.2008)

e do Benestar, da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, da Consellería de Innovación e In-

Resolución do 16 de xaneiro de 2008, da Secretaría

dustria, da Consellería do Medio Rural, da Consellería de

Xeral de Relacións Institucionais da Vicepresidencia da

Sanidade, da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Igualdade e do Benestar, pola que se ordena a publica-

e da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento

ción do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Ad-

Sostible. (DOG n.º 4, do 07.01.2008)

ministración xeral do Estado-Comunidade Autónoma de
Galicia en relación coa Lei 5/2007, do 3 de abril, da rede

Resolución do 28 de decembro de 2007 pola que se

de parques nacionais. (DOG n.º 17, do 24.01.2008)

fai pública a adxudicación do contrato que se cita. (ExpeResolución do 16 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

diente 55/2007). (DOG nº 53, do 14.03.2008)

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
Resolución do 2 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

que se anuncia o concurso público aberto, trámite ordi-

cia concurso público e procedemento aberto, para a con-

nario, para a subministración, instalación e posta en fun-

tratación dun servizo de catering para a Residencia de

cionamento do equipamento da cociña da residencia de

Maiores de Burela (Lugo). (DOG nº 7, do 10.01.2008)

maiores Nosa Señora dos Miragres, en Cabeza de VacaBarbadás (Ourense). (DOG n.º 27, do 07.02.2008)

Resolución do 3 de xaneiro de 2008 pola que se fai pública a adxudicación do contrato que se cita. (Expediente

Resolución do 16 de xaneiro de 2008, da Delegación

56/2007). (DOG nº 53, do 14.03.2008)

Provincial de Pontevedra, pola que se anuncian as adxudicacións de contratos de servizos de limpeza e seguridade

Resolución do 15 de xaneiro de 2008 [do Consorcio Ga-

e vixilancia de varios centros dependentes desta delega-

lego de Servizos da Igualdade e do Benestar], pola que se

ción. (DOG n.º 40, do 26.02.2008)

lles dá publicidade aos acordos sobre admisión dos concellos que solicitaron a súa incorporación ao consorcio.

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría

(DOG nº 46, do 05.03.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,
pola que se anuncia o concurso público aberto, trámite

Resolución do 16 de xaneiro de 2008, da Secretaría

ordinario, para a subministración, instalación e posta en

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,

funcionamento do equipamento da cociña e lavandaría

pola que se anuncia o concurso público aberto e trámite

da residencia de maiores de Burela (Lugo). (DOG n.º 30,

urxente, para a subministración, instalación e posta en

do 12.02.2008)
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Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

que se fai pública a adxudicación da subministración, ins-

que se fai pública a adxudicación das obras de reforma

talación e configuración de diverso material informático

dun local para centro de día para enfermos de alzhéimer

para os servizos centrais e delegacións provinciais da Vi-

en Lugo. (DOG n.º 33, do 15.02.2008)

cepresidencia. (DOG n.º 35, do 19.02.2008)

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,

que se fai pública a adxudicación da contratación da sub-

pola que se fai pública a adxudicación da redacción do

ministración de tres vehículos con destino á residencia de

proxecto básico e de execución das obras de reforma e

maiores Volta do Castro, en Santiago de Compostela; re-

ampliación dun módulo residencial de asistidos na resi-

sidencia de maiores do Meixoeiro de Vigo, e aos servizos

dencia de maiores do Carballiño (Ourense). (DOG n.º 35,

centrais da Vicepresidencia. (DOG n.º 33, do 15.02.2008)

do 19.02.2008)

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

que se fai pública a adxudicación da dirección de arqui-

que se fai pública a adxudicación da redacción do proxec-

tecto da execución das obras de construción do Centro

to básico e de execución das obras de reforma e amplia-

Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi). (DOG n.º

ción dun módulo residencial de asistidos na residencia de

33, do 15.02.2008)

maiores Torrente Ballester (A Coruña). (DOG n.º 35, do
19.02.2008)

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Resolución do 18 de xaneiro de 2008, da Delegación

que se fai pública a adxudicación da dirección de arqui-

Provincial de Pontevedra, pola que se anuncian as adxu-

tecto técnico e coordinador en materia de seguridade e

dicacións de contratos de subministración de produtos de

saúde da execución das obras de construción do Centro

alimentación, limpeza e aseo para dous centros depen-

Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi). (DOG n.º

dentes desta delegación. (DOG n.º 39, do 25.02.2008)

33, do 15.02.2008)
Resolución do 21 de xaneiro de 2008, da Secretaría
Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colabo-

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

ración, entre o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e

que se fai pública a adxudicación dos servizos de man-

a Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolve-

temento correctivo e evolutivo das aplicacións e soporte

mento do Plan estatal do voluntariado 2005-2009. (BOE

aos seus usuarios dos sistemas de información desenvol-

nº 30, do 04.02.2008)

vidos para a xestión de determinadas prestacións sociais.
(DOG n.º 35, do 19.02.2008)

Resolución do 23 de xaneiro de 2008 pola que se anuncia o concurso público para a elaboración do proxecto

Resolución do 17 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xe-

básico e de execución da obra de construción dun cen-
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tro de día para a atención a persoas maiores situado na

licia. (DOG n.º 21, do 30.01.2008). (Corrección de erros:

rúa Pintor Fernández Argüelles (O Burgo) no concello de

DOG n.º 23, do 01.02.2008)

Culleredo, mediante concurso, procedemento aberto e
tramitación ordinaria. (DOG n.º 22, do 31.01.2008). (Co-

Resolución do 25 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

rrección de erros: DOG n.º 24, do 04.02.2008)

cia o concurso público para a elaboración do proxecto
básico e de execución e a execución da obra de constru-

Resolución do 23 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

ción dunha galescola situada entre as rúas Manuel Aza-

cia o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

ña, Pintor Fernández Argüelles e Mosteiro de Carracedo

sico e de execución da obra de construción dun centro de

(O Burgo), no concello de Culleredo, mediante concurso,

día para a atención a persoas maiores situado na praza

procedemento aberto e tramitación ordinaria. (DOG n.º

de Vigo número 7, 8, 9 e 10, no concello de Carballo, me-

24, do 04.02.2008)

diante concurso, procedemento aberto e tramitación ordinaria. (DOG n.º 22, do 31.01.2008). (Corrección de erros:

Resolución do 25 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

DOG n.º 24, do 04.02.2008)

cia o concurso público para a elaboración do proxecto
básico e de execución e a execución da obra de constru-

Resolución do 23 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

ción dunha galescola situada en parcela no Plan parcial A

cia o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

Tomada, no concello de Vilagarcía de Arousa, mediante

sico e de execución da obra de construción dun centro de

concurso, procedemento aberto e tramitación ordinaria.

día para a atención a persoas maiores situado na estrada

(DOG n.º 24, do 04.02.2008)

de Ferrol a Viveiro, no lugar do Casal, na parroquia de
San Sadurniño, no concello de San Sadurniño, mediante

Resolución do 25 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

concurso, procedemento aberto e tramitación ordinaria.

cia o concurso público para a execución da obra de cons-

(DOG n.º 22, do 31.01.2008). (Corrección de erros: DOG

trución dun centro de día para a atención a persoas maio-

n.º 24, do 04.02.2008)

res situado no lugar de Torneiros, na parcela número 5 da
área de repartición 15, no concello do Porriño, mediante

Resolución do 23 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

concurso, procedemento aberto e tramitación urxente.

cia o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

(DOG n.º 24, do 04.02.2008)

sico e de execución da obra de construción dun centro de
día para a atención a persoas maiores situado na parcela

Resolución do 25 de xaneiro de 2008 pola que se anun-

Monte Pombal no barrio da Rocha, s/n, no concello de To-

cia o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

miño, mediante concurso, procedemento aberto e trami-

sico e de execución e a execución da obra de construción

tación ordinaria. (DOG n.º 22, do 31.01.2008). (Corrección

dunha galescola situada no lugar de Lérez, parroquia de

de erros: DOG n.º 24, do 04.02.2008)

Tenorio, no concello de Cotobade, mediante concurso,
procedemento aberto e tramitación ordinaria. (DOG n.º

Resolución do 25 de xaneiro de 2008, da Secretaría

24, do 04.02.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se anuncia a apertura do trámite de información pú-

Resolución do 28 de xaneiro de 2008, da Delegación

blica do anteproxecto da Lei de servizos sociais de Ga-

Provincial da Coruña, pola que se fai pública a adxudica-
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ción dos contratos dos servizos de limpeza dos locais que

de campamentos e campos de traballo dirixidos a mozos

se citan. (DOG nº 44, do 03.03.2008)

e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e
que residan no exterior. (DOG n.º 29, do 11.02.2008)

Resolución do 29 de xaneiro de 2008 pola que se anuncia concurso público, polo procedemento aberto e trámite

Resolución do 4 de febreiro de 2008 pola que se mo-

ordinario, para a contratación dos servizos de organiza-

difica a do 25 de xaneiro pola que se anuncia o concur-

ción, xestión e desenvolvemento do programa Augamar

so público para a execución da obra de construción dun

2008. (DOG n.º 27, do 07.02.2008)

centro de día para a atención a persoas maiores situado
no lugar de Torneiros, na parcela número 5 da área de re-

Resolución do 29 de xaneiro de 2008 pola que se pro-

partición 15, no concello do Porriño, mediante concurso,

cede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro

procedemento aberto e tramitación urxente. (DOG n.º 30,

da Orde do 23 de xullo de 2007 pola que se establecen as

do 12.02.2008)

bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións, cofinanciadas polo

Resolución do 6 de febreiro de 2008, da Secretaría Xe-

Fondo Social Europeo, destinadas a pequenas e medianas

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

empresas (Pemes) para a realización de programas ou

que se modifica a do 30 de xaneiro de 2008 pola que se

accións a favor da conciliación da vida persoal, familiar e

anuncia o concurso público aberto, trámite urxente, para

laboral. (DOG n.º 40, do 26.02.2008)

a contratación dos servizos para o deseño, creación e
desenvolvemento de portal web da Vicepresidencia. (DOG

Resolución do 30 de xaneiro de 2008, da Secretaría

n.º 32, do 14.02.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se anuncia o concurso público aberto, trámite urxen-

Resolución do 6 de febreiro de 2008 pola que se proce-

te, para a contratación dos servizos para o deseño, crea-

de á publicación das subvencións concedidas en virtude

ción e desenvolvemento de portal web da Vicepresidencia

da Orde do 19 de febreiro de 2007, pola que se establecen

(CPA. 2002-72.60.01). (DOG n.º 26, do 06.02.2008)

as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións
a entidades de iniciativa social para investimento, mante-

Resolución do 31 de xaneiro de 2008 pola que se pro-

mento e promoción de actividades e programas de servi-

cede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro

zos sociais. (DOG n.º 40, do 26.02.2008)

da Orde do 4 de xullo de 2007 pola que se convocan axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida

Resolución do 6 de febreiro de 2008 pola que se proce-

de fomento da corresponsabilidade para os traballadores

de á publicación das subvencións concedidas en virtude

que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

da Orde do 18 de xuño de 2007, pola que se convocan

(DOG nº 44, do 03.03.2008)

axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3 e os
puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das cor-

Resolución do 1 de febreiro de 2008, da Consellería de

poracións locais. (DOG nº 49, do 10.03.2008)

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da Secretaría Xeral de Emigración, pola que se convoca e regula o

Resolución do 7 de febreiro de 2008 pola que se pro-

programa de axudas para a participación en actividades

cede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro
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da Orde do 12 de marzo de 2007 pola que se convocan

venil da Marina Española de Bergondo (A Coruña). (DOG

subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia di-

nº 50, do 11.03.2008)

rixidas a favorecer e dinamizar o compromiso coa igualdade de oportunidades de mulleres e homes e coa pre-

Resolución do 18 de febreiro de 2008, da Delegación

vención e eliminación da violencia de xénero. (DOG nº 49,

Provincial de Lugo, pola que se fan públicas as adxudica-

do 10.03.2008)

cións de varios contratos administrativos. (DOG nº 63, do
02.04.2008)

Resolución do 8 de febreiro de 2008 pola que se anuncia concurso público, polo procedemento aberto e trámi-

Resolución do 19 de febreiro de 2008, da Delegación

te de urxencia, para a contratación da consultoría e asis-

Provincial de Lugo, pola que se fai pública a adxudicación

tencia para levar a cabo o programa de seguridade viaria

do contrato do servizo de limpeza da residencia de maio-

2008. (DOG n.º 34, do 18.02.2008)

res As Gándaras de Lugo. (DOG nº 62, do 01.04.2008)

Resolución do 8 de febreiro de 2008 pola que se anun-

Resolución do 22 de febreiro de 2008 [do Consorcio

cia concurso público, polo procedemento aberto e trámi-

Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar], pola que

te ordinario, para a contratación administrativa especial,

se procede á publicación das subvencións concedidas en

en trece lotes, da programación e execución do proxecto

virtude da Orde do 31 de xaneiro de 2007 pola que se con-

de actividades xuvenís de carácter cultural, ambiental,

vocan axudas para o desenvolvemento de programas de

deportivo e de tempo libre da Campaña de verán 2008.

educación familiar polas corporacións locais de Galicia.

(DOG n.º 35, do 19.02.2008)

(DOG nº 59, do 27.03.2008)

Resolución do 12 de febreiro de 2008, da Secretaría Xe-

Resolución do 25 de febreiro de 2008 pola que se fai

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar pola

pública a adxudicación dun contrato administrativo no

que se fan públicas as adxudicacións dos contratos ad-

exercicio 2007. (DOG nº 56, do 24.03.08)

ministrativos correspondentes ao expediente que se cita.
Resolución do 25 de febreiro de 2008 pola que se pro-

(DOG nº 46, do 05.03.2008)

cede á publicación das axudas concedidas en virtude da
Resolución do 14 de febreiro de 2008 pola que se pro-

Orde do 31 de xaneiro de 2007 pola que se regulan as

cede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro

axudas para o mantemento e mellora na calidade das es-

da Orde do 22 de maio de 2007 pola que se convocan

colas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de

axudas económicas destinadas a subvencionar gastos de

iniciativa social, modificada pola Orde do 27 de novembro

mantemento e funcionamento das asociacións e federa-

de 2007. (DOG nº 57, do 25.03.08)

cións de mulleres de Galicia. (DOG nº 47, do 06.03.2008)
Resolución do 3 de marzo de 2008, da Delegación
Resolución do 15 de febreiro de 2008 pola que se anun-

Provincial de Ourense, pola que se anuncia a licitación,

cia o concurso público aberto, trámite ordinario, para a

mediante concurso público, procedemento aberto e trá-

adxudicación das obras de accesibilidade e eliminación de

mite urxente, para a contratación do servizo de limpeza

barreiras arquitectónicas e urbanísticas no albergue xu-

e lavandaría da residencia de tempo libre do Carballiño
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(Ourense).(DOG nº 50, do 11.03.2008)

Resolución do 7 de marzo de 2008 pola que se anuncia
o concurso público aberto, trámite ordinario, para a adxu-

Resolución do 4 de marzo de 2008, da Delegación

dicación das obras de urbanización interior e exterior do

Provincial de Ourense, pola que se anuncia a licitación,

contorno da Casa de Valverde en Allariz (Ourense). (DOG

mediante concurso público, procedemento aberto e trá-

n.º 65, do 04.04.08)

mite urxente, para a contratación dun servizo de cátering
para a Residencia de Maiores Nosa Señora dos Milagros

Resolución do 10 de marzo de 2008 pola que se anun-

(Ourense). (DOG nº 50, do 11.03.2008)

cia o concurso público para a elaboración do proxecto
básico, proxecto de execución e a execución da obra de

Resolución do 4 de marzo de 2008, da Delegación Pro-

construción dunha galescola situada na rúa Estación, es-

vincial de Lugo, pola que se fai pública a adxudicación

quina coa avenida Recinto Feiral, no concello de Silleda,

do contrato do servizo de catering para a Residencia de

mediante concurso, procedemento aberto e tramitación

Maiores de Burela (Lugo). (DOG nº 70, do 11.04.2008)

ordinaria. (DOG nº 56, do 24.03.08)

Resolución do 7 de marzo de 2008 pola que se anuncia

Resolución do 10 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral

o concurso público para a elaboración do proxecto básico,

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

proxecto de execución e a execución da obra de constru-

se anuncia concurso, polo procedemento aberto e trami-

ción dun centro de día para a atención a persoas maiores

tación urxente, para a organización, xestión e execución

situado no lugar da Calle, parroquia de Urdilde, no conce-

da campaña para a realización do programa de turismo

llo de Rois, mediante concurso, procedemento aberto e

social 2008. (Expediente CP 33/08-Dirección Xeral de Ac-

tramitación ordinaria. (DOG nº 56, do 24.03.08)

ción Social). (DOG nº 53, do 14.03.2008)

Resolución do 7 de marzo de 2008 pola que se anuncia

Resolución do 10 de marzo de 2008, da Secretaría

o concurso público para a elaboración do proxecto básico,

Xeral de Relacións Institucionais, pola que se lles dá pu-

proxecto de execución e a execución da obra de constru-

blicidade aos convenios de colaboración subscritos pola

ción dunha galescola situada na urbanización Granxares,

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar nos meses de

na rúa da Paz, no concello de Ares, mediante concurso,

setembro, outubro, novembro e decembro de 2007. (DOG

procedemento aberto e tramitación ordinaria. (DOG nº

n.º 65, do 04.04.2008)

56, do 24.03.08)
Resolución do 12 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral
Resolución do 7 de marzo de 2008 pola que se anuncia

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que se

o concurso público para a elaboración do proxecto básico,

anuncia o concurso público aberto, trámite ordinario para

proxecto de execución e a execución da obra de constru-

a subministración, instalación e posta en funcionamento

ción dun centro de día para a atención a persoas maiores

do equipamento do módulo de alzhéimer da residencia

situado en parcela da urbanización Marina do Pombal,

de maiores Nosa Señora dos Milagres en Cabeza de Vaca-

parroquia de Caamouco, no concello de Ares, mediante

Barbadás (Ourense). (DOG nº 69, do 10.04.2008)

concurso, procedemento aberto e tramitación ordinaria.
(DOG nº 56, do 24.03.08)

Resolución do 13 de marzo de 2008 pola que se publi-
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can as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de

situado nun terreo no monte Beiros, en Arcos, no concello

xaneiro de 2007 pola que se regulan as bases polas que

de Cuntis, mediante concurso, procedemento aberto e tra-

se rexerá a concesión de subvencións destinadas á pres-

mitación ordinaria. (DOG nº 72, do 15.04.2008)

tación de servizos sociais polas corporacións locais e se
procede á súa convocatoria. (DOG nº 76, do 21.04.2008).

Resolución do 17 de marzo de 2008, do Consorcio Gale-

(Corrección de erros: DOG nº 91, do 13.05.2008)

go de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

Resolución do 14 de marzo de 2008, da Consellería de

sico, o proxecto de execución e a execución da obra de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que

construción dunha galescola situada na área de Cruz de

se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta

Castro, polígono 13, parcela 489, Nerga-O Hío, no concello

de Galicia do 13 de marzo de 2008, polo que se modifi-

de Cangas, mediante concurso, procedemento aberto e

ca a relación de postos de traballo da Vicepresidencia da

tramitación ordinaria. (DOG nº 72, do 15.04.2008)

Igualdade e do Benestar. (DOG nº 68, do 09.04.2008).
(Corrección de erros: DOG nº 88, do 08.05.2008)

Resolución do 24 de marzo de 2008 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude

Resolución do 17 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral

da Orde do 30 de maio de 2007 pola que se establecen

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

as bases que rexen as axudas para a realización de pro-

se anuncia concurso, polo procedemento aberto, para a

gramas de apoio a familias monoparentais e se procede á

contratación da programación e execución do proxecto

súa convocatoria. (DOG nº 77, do 22.04.2008)

de actividades de carácter ambiental, cultural e de tempo
libre da campaña de verán 2008 para persoas con disca-

Resolución do 24 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

pacidade (C.P. 43/08-D.X. de Acción Social). (DOG nº 69,

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

do 10.04.2008)

que se fai pública a adxudicación da subministración,
instalación e posta en funcionamento do equipamento

Resolución do 17 de marzo de 2008, do Consorcio Gale-

da escola infantil de Vite en Santiago de Compostela (A

go de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

Coruña). (DOG nº 78, do 23.04.2008)

o concurso público para a elaboración do proxecto básico,
o proxecto de execución e a execución da obra de constru-

Resolución do 25 de marzo de 2008 pola que se anun-

ción dun centro de día para a atención a persoas maiores

cia o concurso público, polo procedemento aberto e trá-

situado na antiga Praza de Abastos, na rúa Padre Feijoo, no

mite urxente, para o desenvolvemento dun videoxogo

concello da Rúa, mediante concurso, procedemento aberto

para promover a igualdade e a corresponsabilidade entre

e tramitación ordinaria. (DOG nº 72, do 15.04.2008)

a poboación infantil. (DOG nº 62, do 01.04.2008)

Resolución do 17 de marzo de 2008, do Consorcio Galego

Resolución do 25 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

o concurso público para a elaboración do proxecto básico,

se anuncia o concurso público aberto, trámite ordinario,

o proxecto de execución e a execución da obra de constru-

para a subministración, instalación e posta en funciona-

ción dun centro de día para a atención a persoas maiores

mento do equipamento da cociña e lavandaría do centro
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de día de alzhéimer de Lugo. (DOG nº 72, do 15.04.2008)

Resolución do 26 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral
da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

Resolución do 25 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral

se anuncia o concurso público, polo procedemento aberto

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

e trámite ordinario, para a subministración, instalación e

se anuncia o concurso público aberto, trámite ordinario,

posta en funcionamento do equipamento da residencia

para a subministración, instalación e posta en funciona-

de maiores de Burela (Lugo). (DOG nº 75, do 18.04.2008)

mento do equipamento da Casa Valverde, en Valverde de
Requeixo, Allariz (Ourense). (DOG nº 72, do 15.04.2008)

Resolución do 26 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Resolución do 25 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

que se anuncia o concurso público, polo procedemento

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

aberto e trámite ordinario, para a subministración dun

que se anuncia o concurso público aberto, trámite ordina-

vehículo con destino á residencia de maiores de Oleiros

rio, para a subministración, instalación e posta en funcio-

(A Coruña), un vehículo con destino ao centro de menores

namento do equipamento da galescola de Celeiro, Viveiro

Virxe do Carme de Ferrol (A Coruña), dous vehículos con

(Lugo). (DOG nº 72, do 15.04.2008)

destino ao centro de atención a persoas con discapacidade de Sarria (Lugo), un vehículo con destino ao centro

Resolución do 25 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

de menores de Montealegre en Ourense, un vehículo con

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

destino ao centro de menores O Seixo en Vigo (Ponteve-

que se anuncia o concurso público aberto e trámite ordi-

dra) e un vehículo con destino aos servizos centrais da

nario para a subministración, instalación e posta en fun-

Vicepresidencia. (DOG nº 75, do 18.04.2008)

cionamento da lavandaría da residencia de maiores As
Gándaras (Lugo). (DOG nº 74, do 17.04.2008). (Corrección

Resolución do 27 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

de erros: DOG n.º 78, do 23.04.2008)

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se anuncia concurso, polo procedemento aberto e

Resolución do 25 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

tramitación urxente, para a organización, xestión e execu-

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

ción da campaña para a realización do programa Coñece

que se anuncia o concurso público aberto e trámite or-

o teu país 2008. (Expediente C.P. 51/08-Dirección Xeral

dinario para a subministración e a instalación do equipa-

de Acción Social). (DOG nº 63, do 02.04.2008)

mento da residencia de maiores A Milagrosa (Lugo). (DOG
nº 75, do 18.04.2008)

Resolución do 27 de marzo de 2008 pola que se modifica a do 7 de marzo, pola que se anuncia o concurso público

Resolución do 26 de marzo de 2008, da Secretaría Xe-

para a elaboración do proxecto básico, o proxecto de exe-

ral de Relacións Institucionais, pola que se ordena a pu-

cución e a execución da obra de construción dunha gales-

blicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación

cola situada na urbanización Granxares, na rúa da Paz, no

Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma

concello de Ares, mediante concurso, procedemento aber-

de Galicia en relación coa Lei 16/2007, do 26 de decem-

to e tramitación ordinaria. (DOG n.º 64, do 03.04.2008)

bro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2008. (DOG nº 66, do 07.04.2008)

Resolución do 28 de marzo de 2008, da Delegación
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Provincial de Ourense, pola que se anuncia a licitación,

Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión

mediante concurso público, procedemento aberto e trá-

da axuda económica establecida no artigo 27 da Lei orgá-

mite ordinario, da contratación do servizo de restauración

nica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protec-

e limpeza das instalacións e mantemento e limpeza da

ción integral contra a violencia de xénero e se procede á

piscina do campamento xuvenil de Penedos de Xacinto-

súa convocatoria. (DOG nº 69, do 10.04.2008)

Entrimo (Ourense). (DOG nº 77, do 22.04.2008)
Resolución do 7 de abril de 2008, da Delegación ProResolución do 31 de marzo de 2008 pola que se anuncia

vincial de Pontevedra, pola que se anuncia concurso, por

o concurso público aberto, trámite ordinario, para a adxu-

procedemento aberto e tramitación urxente, para proce-

dicación das obras de reforma do pavillón de actividades,

der á contratación do servizo de restauración, limpeza e

urbanización xeral da parcela e melloras das instalacións

acondicionamento dos campamentos e albergues xuve-

do campamento xuvenil A Devesa en Ribadeo (Lugo).

nís da provincia de Pontevedra que se citan. (DOG nº 79,

(DOG nº 76, do 21.04.2008)

24.04.2008)

Resolución do 1 de abril de 2008, da Secretaría Xeral de

Resolución do 8 de abril de 2008 pola que se anuncia

Relacións Institucionais, pola que se ordena a publicación

o concurso público, polo procedemento aberto e trámite

do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-

ordinario, para a contratación, en tres lotes, dun seguro

tración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia

que preste cobertura ao desenvolvemento das activida-

en relación coa Lei do Estado 12/2007, do 2 de xullo, pola

des organizadas pola Dirección Xeral de Xuventude e So-

que se modifica a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector

lidariedade. (DOG nº 75, do 18.04.2008). (Corrección de

de hidrocarburos, co fin de adaptala ao disposto na Direc-

erros: DOG nº 81, do 28.04.2008)

tiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do
26 de xuño de 2003, sobre normas comúns para o merca-

Resolución do 8 de abril de 2008, da Delegación Provin-

do interior do gas natural. (DOG nº 71, do 14.04.2008)

cial da Coruña, pola que se anuncia concurso público, polo
procedemento aberto, para a contratación da explotación

Resolución do 1 de abril de 2008, da Delegación Pro-

dos servizos de perrucaría e cafetaría de diversos centros

vincial de Lugo, pola que se anuncia a convocatoria, por

da provincia da Coruña. (DOG nº 82, do 29.04.2008)

concurso público e procedemento aberto, para a contratación da subministración de mobiliario de diversos cen-

Resolución do 10 de abril de 2008 pola que se anuncia

tros da provincia de Lugo. (DOG nº 75, do 18.04.2008)

o concurso público, polo procedemento aberto e trámite
de urxencia, para a contratación da subministración da

Resolución do 1 de abril de 2008, da Delegación Pro-

vestimenta da Campaña de verán 2008. (DOG nº 75, do

vincial de Lugo, pola que se anuncia concurso público e

18.04.2008)

procedemento aberto, para a contratación do servizo de
restauración, mantemento e limpeza de varias instalacións

Resolución do 10 de abril de 2008, do SGI, pola que se

xuvenís da provincia de Lugo. (DOG nº 82, do 29.04.2008)

establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e
subvencións para o retorno á formación das mulleres que

Resolución do 3 de abril de 2008, do Servizo Galego de

abandonaron o proceso educativo para seren nais e se
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procede á súa convocatoria. (DOG nº 78, do 23.04.2008)

o concurso público para a contratación dunha subministración sucesiva de material de menaxe para os distintos

Resolución do 11 de abril de 2008 pola que se fai pública

centros de traballo dependentes deste organismo, me-

a adxudicación de dous contratos de servizos. (DOG nº 97,

diante procedemento aberto e trámite urxente. (DOG nº

do 21.05.2008)

82, do 29.04.2008)

Resolución do 17 de abril de 2008, da Delegación Pro-

Resolución do 18 de abril de 2008, do Consorcio Galego

vincial da Coruña, pola que se anuncia concurso público,

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

polo trámite urxente e procedemento aberto, para a con-

o concurso público para a contratación dunha subminis-

tratación do servizo de restauración e comedor dos cam-

tración sucesiva de material de oficina e papelaría para

pamentos xuvenís da provincia da Coruña que se citan.

os distintos centros de traballo dependentes deste orga-

(DOG nº 81, do 28.04.2008)

nismo, mediante procedemento aberto e trámite urxente.
(DOG nº 82, do 29.04.2008)

Resolución do 18 de abril de 2008, da Secretaría Xeral
da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

Resolución do 18 de abril de 2008, do Consorcio Galego

se anuncia o concurso público, polo procedemento aberto

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

e trámite ordinario, para a subministración e instalación

o concurso público para a contratación dun servizo de

de bens de equipamento informático para dotación de

comida nos centros de día e centros residenciais das pro-

aulas de formación (TIC) en centros de menores de titula-

vincias da Coruña e Lugo dependentes deste organismo,

ridade propia. (DOG nº 79, do 24.04.2008)

mediante procedemento aberto e trámite urxente. (DOG
nº 82, do 29.04.2008)

Resolución do 18 de abril de 2008 pola que se anuncia
o concurso público aberto, trámite urxente, para a adxu-

Resolución do 21 de abril de 2008 pola que se anuncia

dicación das obras de substitución de conducións de fon-

o concurso público aberto, trámite urxente, para a contra-

tanaría e climatización das zonas A e B da planta primeira

tación das obras de reforma e adaptación dun baixo para

da residencia de maiores en Monte Arieiro 68, Vigo (Pon-

punto de encontro familiar na rúa Rivera Atienza, Vigo

tevedra). (DOG nº 80, do 25.04.2008)

(Pontevedra). (DOG nº 80, do 25.04.2008)

Resolución do 18 de abril de 2008, do Consorcio Galego

Resolución do 21 de abril de 2008 pola que se anuncia

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anun-

o concurso público aberto, trámite urxente, para a con-

cia o concurso público para a contratación dun servizo

tratación das obras de reforma e adaptación dun entreso-

de comida nos centros de día e centros residenciais das

llado para oficinas da Delegación Provincial de Ourense.

provincias de Ourense e Pontevedra dependentes deste

(DOG nº 80, do 25.04.2008)

organismo, mediante procedemento aberto e trámite urxente. (DOG nº 82, do 29.04.2008)

Resolución do 21 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Resolución do 18 de abril de 2008, do Consorcio Galego

que se anuncia o concurso, polo procedemento aberto

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

e trámite urxente, para a contratación cunha entidade
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financeira das comprendidas no ámbito da Lei 26/1988,

Resolución do 25 de abril de 2008, da Secretaría Xeral

dun leasing dun mínimo de 11 vehículos para os equipos de

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

valoración da dependencia (C.P. 63/08 Dirección Xeral de

se fai pública a adxudicación da subministración, instala-

Acción Social). (DOG nº 80, do 25.04.2008)

ción e posta en funcionamento do equipamento da cociña da residencia de maiores de Cabeza de Vaca-Barbadás

Resolución do 21 de abril de 2008, do Consorcio Galego

(Ourense). (DOG nº 107, do 04.06.2008)

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia
o concurso público para a elaboración do proxecto básico,

Resolución do 28 de abril de 2008, do Servizo Gale-

o proxecto de execución e a execución da obra de cons-

go de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pola

trución dun centro de día para a atención a persoas maio-

que se establecen as bases reguladoras que rexerán as

res situado na rúa do Toural, número 16, O Palomar, en

axudas e subvencións a entidades locais para o desenvol-

Manzaneda, no concello de Manzaneda, mediante concur-

vemento das liñas de actuación e estímulo á formación

so, procedemento aberto e tramitación ordinaria. (DOG

de mulleres e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 89,

nº 82, do 29.04.2008)

do 09.05.2008)

Resolución do 21 de abril de 2008, do Consorcio Galego

Resolución do 28 de abril de 2008, da Delegación Pro-

de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se anuncia

vincial de Ourense, pola que se fai pública a adxudicación

o concurso público para a elaboración do proxecto bá-

do contrato do servizo de cátering para a Residencia do

sico, o proxecto de execución e a execución da obra de

Maior Nosa Señora dos Milagros de Ourense. (DOG nº 105,

construción dun centro de día para a atención a persoas

do 02.06.2008)

maiores situado nunha parcela na parte oeste do recinto
do Mercado Comarcal de Gando, en Curtis, no concello de

Resolución do 30 de abril de 2008, do SGI, pola que se

Curtis, mediante concurso, procedemento aberto e trami-

convocan estadías de tempo libre para mulleres soas con

tación ordinaria. (DOG nº 82, do 29.04.2008)

responsabilidades familiares non-compartidas. (DOG nº
88, do 08.05.2008)

Resolución do 21 de abril de 2008, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se fai pública a adxudicación

Resolución do 21 de maio de 2008, da Delegación Pro-

do contrato do servizo de limpeza e lavandaría da resi-

vincial de Lugo, pola que se procede á publicación da re-

dencia de tempo libre do Carballiño (Ourense). (DOG nº

lación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso

100, do 26.05.2008)

2008/2009 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia. (DOG nº 106, do 03.06.2008)

Resolución do 23 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

Resolución do 22 de maio de 2008, da Dirección Xeral

que se modifica a do 25 de marzo, pola que se anuncia o

da Función Pública, pola que se emprazan os interesados

concurso público aberto e trámite ordinario para a submi-

no recurso contencioso-administrativo P.O. 518/2007, in-

nistración, instalación e posta en funcionamento do equi-

terposto por Pedro Pardo Pérez, contra a Resolución do

pamento da residencia de maiores das Gándaras (Lugo).

1 de outubro de 2007 pola que se inadmite o recurso de

(DOG nº 81, do 28.04.2008)

reposición contra a Resolución do 22 de xuño de 2007,
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pola que se ordena a publicación do acordo do Consello

51/2008). (DOG nº 125, do 30.06.2008)

da Xunta de Galicia do 21 de xuño de 2007, polo que se
aproba a modificación da relación de postos de traballo

Resolución do 11 de xuño de 2008 pola que se fai pú-

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. (DOG nº

blica a concesión de dezaseis bolsas para a formación de

121, do 24.06.2008)

dinamizadoras e dinamizadores da igualdade en Galicia
convocadas pola Orde do 29 de febreiro de 2008. (DOG

Resolución do 23 de maio de 2008 pola que se fai públi-

nº 127, do 09.07.2008)

ca a adxudicación dun contrato de consultoría e asistencia. (DOG nº 118, do 19.06.2008)

Resolución do 13 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións

Resolución do 23 de maio de 2008, da Delegación Pro-

para o apoio ao emprendemento feminino como fórmula

vincial de Pontevedra, pola que se anuncia a adxudicación

de loita contra a discriminación no mercado de traballo

do contrato que ten por obxecto o servizo de restaura-

(programa Emega) e se procede á súa convocatoria. (DOG

ción, limpeza e acondicionamento dos campamentos e al-

nº 121, do 24.06.2008)

bergues xuvenís da provincia de Pontevedra que se citan.
(DOG nº 129, do 04.07.2008)

Resolución de 16 de xuño de 2008 pola que se fai pública a adxudicación do contrato para a organización, xes-

Resolución do 26 de maio de 2008, da Delegación Pro-

tión e execución da campaña para a realización do pro-

vincial de Ourense, pola que se procede á publicación da

grama de turismo social 2008. (Expediente C.P. 33/08).

relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso

(DOG nº 130 do 7.07.2008)

2008/2009 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia. (DOG nº 106, do 03.06.2008)

Resolución do 16 de xuño de 2008, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se fai pública a adxudicación do

Resolución do 26 de maio de 2008, da Delegación Pro-

contrato do servizo de restauración, mantemento e lim-

vincial da Coruña, pola que se procede á publicación da

peza de varias instalacións xuvenís da provincia de Lugo.

relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso

(DOG nº 157, do 14.08.2008)

2008/2009 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia. (DOG nº 106, do 03.06.2008)

Resolución do 18 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e sub-

Resolución do 27 de maio de 2008, da Delegación Pro-

vencións dirixidas a entidades de iniciativa social para o

vincial de Pontevedra, pola que se procede á publicación

desenvolvemento de programas destinados á promoción

da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o

e á formación de mulleres e se procede á súa convocato-

curso 2008/2009 nas escolas infantís 0-3 dependentes

ria. (DOG nº 121, do 24.06.2008)

da Vicepresidencia. (DOG nº 106, do 03.06.2008)
Resolución do 19 de xuño de 2008 pola que se estaResolución do 9 de xuño de 2008 pola que se fai pública

blecen as bases reguladoras que rexerán a selección de

a adxudicación do contrato administrativo especial para

20 explotacións agrarias de titularidade ou cotitularidade

a execución do programa Coñece o teu país 2008 (C.P.

feminina e de 20 micropemes lideradas por mulleres, be-
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neficiarias das subvencións para a mellora da súa xestión

Resolución do 8 de xullo de 2008 pola que se fai públi-

polo uso das TIC, no marco do Programa Avanza 2007

ca a adxudicación do contrato para o desenvolvemento

(Programa Avanza 1 e 2) e se procede á súa convocatoria.

dun videoxogo para promover a igualdade e a correspon-

(DOG nº 124, do 27.06.2008)

sabilidade entre a poboación infantil. (DOG nº 148, do
01.08.2008)

Resolución do 23 de xuño de 2008, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se fai

Resolución do 11 de xullo de 2008 pola que se fan públi-

pública a adxudicación do contrato que se cita. (DOG nº

cas as adxudicacións dos contratos que se citan. (DOG nº

157, do 14.08.2008)

199, do 14.10.2008)

Resolución do 25 de xuño de 2008, da Delegación Pro-

Resolución do 14 de xullo de 2008 pola que se anuncia

vincial de Lugo, pola que se fai pública a adxudicación do

a convocatoria para a adxudicación, polo procedemento

contrato da subministración de mobiliario de diversos cen-

aberto, do contrato para o desenvolvemento do programa

tros da provincia de Lugo. (DOG nº 157, do 14.08.2008)

Xantar na Casa en diferentes concellos galegos. (DOG nº
141 do 22.07.08)

Resolución do 26 de xuño de 2008, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se fai

Resolución do 14 de xullo de 2008 pola que se fan pú-

pública a adxudicación do contrato que se cita. (DOG nº

blicas as adxudicacións dos contratos que se citan. (DOG

157, do 14.08.2008)

nº 199, do 14.10.2008)

Resolución do 3 de xullo de 2008 pola que se anun-

Resolución do 16 de xullo de 2008 pola que se procede

cia o prazo de preinscrición e matrícula de usuarios/as

á publicación das subvencións concedidas en virtude da

das galescolas para o curso 2008/2009. (DOG nº 134, do

Orde do 9 de xaneiro de 2008 pola que se establecen as

11.07.2008)

bases que rexen as axudas destinadas a entidades sen
ánimo de lucro para a realización de programas de apoio

Resolución do 3 de xullo de 2008, da Secretaría Xeral

a familias monoparentais e se procede á súa convocato-

de Relacións Institucionais, pola que se ordena a publi-

ria. (DOG nº 162, do 22.08.2008)

cación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación
Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma

Resolución do 17 de xullo de 2008, do SGI, pola que se

de Galicia en relación coa Lei 16/2007, do 26 de decem-

establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e

bro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de

subvencións para o acceso das mulleres á cotitularidade

Galicia para o ano 2008. (DOG nº 138, do 17.07.2008)

de explotacións agrarias como fórmula de loita contra a
discriminación no mercado de traballo, e se procede á súa

Resolución do 3 de xullo de 2008, da Secretaría Xeral

convocatoria. (DOG nº 148, do 01.08.2008)

de Relacións Institucionais, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Vice-

Resolución do 18 de xullo de 2008, da Secretaría Xeral

presidencia nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

de 2008. (DOG nº 144, do 28.07.2008)

se fai pública a adxudicación da subministración, instala-
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ción e posta en funcionamento do equipamento do mó-

Resolución do 1 de agosto de 2008, do Consorcio Ga-

dulo de alzhéimer da residencia de maiores Nosa Seño-

lego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se

ra dos Milagres en Cabeza de Vaca-Barbadás (Ourense).

aproba e se fai pública a listaxe definitiva de candidatos

(DOG nº 176, do 11.09.2008)

excluídos das listaxes de espera para a cobertura temporal de postos de traballo deste consorcio. (DOG nº 153, do

Resolución do 21 de xullo de 2008, da Delegación Pro-

08.08.2008)

vincial da Coruña, pola que se fai pública a adxudicación
para a contratación do servizo de restauración e comedor

Resolución do 7 de agosto de 2008, da Secretaría Xe-

dos campamentos xuvenís da provincia da Coruña que se

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

citan. (DOG nº 163, do 25.08.2008)

que se fai pública a adxudicación das obras de substitución de conducións de fontanaría e climatización das

Resolución do 21 de xullo de 2008 pola que se fai pú-

zonas A e B da planta primeira da residencia de maiores

blica a declaración de deserto do concurso público para

en Monte Arieiro 68, Vigo (Pontevedra). (DOG nº 176, do

a contratación do servizo de comida de centros de día e

11.09.2008)

residencias das provincias de Ourense e Pontevedra dependentes do consorcio. (DOG nº 199, do 14.10.2008)

Resolución do 7 de agosto de 2008, da Secretaría Xeral
da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

Resolución do 22 de xullo de 2008 pola que se anuncia

se fai pública a adxudicación das obras de reforma do pa-

a contratación, polo procedemento aberto e tramitación

villón de actividades, urbanización xeral da parcela e me-

urxente, dun servizo de comidas en distintas galescolas

lloras das instalacións do campamento xuvenil A Devesa,

deste organismo. (DOG nº 152, do 07.08.2008)

en Ribadeo (Lugo). (DOG nº 177, do 12.09.2008)

Resolución do 28 de xullo de 2008 pola que se fai pú-

Resolución do 8 de agosto de 2008, do Instituto de

blica a declaración de deserto do concurso público para a

Maiores e Servicios Sociais, pola que se publica o Acordo

contratación do servizo de comida de centros de día e re-

do Consello de Ministros, na súa xuntanza do día 1 de gos-

sidencias das provincias da Coruña e Lugo dependentes

to de 2008, polo que se proba o marco de cooperación

do consorcio. (DOG nº 199, do 14.10.2008)

interadministrativa e criterios de reparto de créditos da
Administración Xeral do Estado para a financiación du-

Resolución do 28 de xullo de 2008 pola que se fan pú-

rante 2008 do nivel acordado, previsto na Lei 39/2006,

blicas as adxudicacións dos contratos que se citan. (DOG

de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía persoal

nº 199, do 14.10.2008)

e atención ás persoas en situación de dependencia. (BOE
nº 198, do 16.08.2008)

Resolución do 1 de agosto de 2008, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, da Xerencia do

Resolución do 8 de agosto de 2008, da Secretaría de

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar,

Estado de Política Social, Familias e Atención á Depen-

pola que se anuncia o prazo de preinscrición e matrícula

dencia e a Discapacidade, pola que se dá publicidade ao

de usuarios/as das galescolas para o curso 2008/200.9.

Acordo do Consello de Ministros do 24 de xullo de 2008,

(DOG nº 153, do 08.08.2008)

polo que se formalizan os criterios de distribución, así
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como a distribución resultantes, para o ano 2008, dos

Resolución do 26 de agosto de 2008 pola que se anun-

compromisos financeiros aprobados pola Conferencia

cia a convocatoria pública para a selección de 10 em-

sectorial de Asuntos Sociais, na súa reunión do 23 de xu-

presas para participar no programa de asesoramento e

llo de 2008, respecto dos créditos destinados á cofinan-

acompañamento individualizado dentro do Plan Emega

ciación dos plans ou programas sociais que se relaciona

de apoio ao emprendemento feminino. (DOG nº171, do

no anexo que se xunta. (BOE nº 198, do 16.08.2008)

04.09.2008)

Resolución do 18 de agosto 2008, da Secretaría Xeral

Resolución do 27 de agosto de 2008 pola que se esta-

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola que

blecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións

se anuncia a licitación, polo procedemento aberto e trami-

para o fomento do uso das novas tecnolóxicas de infor-

tación urxente, para a prestación dun servizo integral de

mación e comunicación (NTIC) a través da implantación

control loxístico, centro de coordinación e teleoperación

do teletraballo en pequenas empresas galegas para a me-

que dea soporte á xestión operativa do servizo galego de

llora da conciliación da vida laboral e familiar e se proce-

apoio á mobilidade persoal para persoas con discapacida-

de á súa convocatoria. (DOG nº 173, do 08.09.2008)

de e/ou dependentes. (Expediente C.P. 86/08-Dirección
Xeral Acción Social). (DOG nº 164, do 26.08.2008)

Resolución do 28 de agosto de 2008 pola que se fai pública a adxudicación do contrato convocado por concurso

Resolución do 21 de agosto de 2008 [do SGI], pola que

público, polo procedemento aberto e trámite ordinario,

se lles dá publicidade aos convenios de colaboración

para a contratación administrativa especial, en trece lo-

subscritos nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril

tes, da programación e execución do proxecto de activi-

de 2008. (DOG nº172, do 05.09.2008)

dades xuvenís de carácter cultural, ambiental, deportivo
e de tempo libre da Campaña de Verán 2008. (DOG nº

Resolución do 22 de agosto de 2008 pola que se anun-

201, do 16.10.2008)

cia a licitación, polo trámite urxente e procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación, para a adxu-

Resolución do 1 de setembro de 2008 [do Consorcio

dicación da obra de reforma da escola infantil Manuel

Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar], pola que

Masdias en Caranza, no concello de Ferrol. (DOG nº 167,

se fai público o acordo do Comité Directivo do Consor-

do 29.08.2008)

cio do 12 de xuño de 2008, para a adquisición directa da
parcela nomeada Coteleira, de 32 áreas, 16 centiáreas,

Resolución do 26 de agosto de 2008, da Comisión de

sita no concello de Vilasantar, A Coruña. (DOG nº 185, do

Valoración e Seguimento, das listaxes de espera para

24.09.2008)

cobertura temporal de postos de traballo do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola cal se

Resolución do 1 de setembro de 2008 [do Consorcio

aproba e fai pública a listaxe provisoria de persoas admi-

Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar], pola que

tidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas

se fai público o acordo do Comité Directivo do Consor-

excluídas, na categoría de galescolas no ámbito territorial

cio do 12 de xuño de 2008, para a adquisición directa da

da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense. (DOG nº 170, do

parcela nomeada Nabal do Trigo, de 886 m2, sita na rúa

03.08.2008)

Fonte de Brandes, no concello de Cerdedo. (DOG nº 185,
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do 24.09.2008)

anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procedemento aberto multicriterio, para a adxudicación do contrato

Resolución do 1 de setembro de 2008 pola que se fai pú-

non harmonizado das obras de reforma da Residencia de

blica a adxudicación da contratación do programa da exe-

Maiores de Monforte de Lemos (Lugo). (DOG nº 195, do

cución do proxecto de actividades de carácter ambiental,

8.10.2008)

cultural e de tempo libre da campaña de verán 2008 para
persoas con discapacidade. (Expediente C.P. 43/08-Direc-

Resolución do 15 de setembro de 2008, da Secretaría

ción Xeral de Acción Social). (DOG nº 191, do 2.10.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación da subministración, ins-

Resolución do 2 de setembro de 2008 pola que se

talación e posta en funcionamento do equipamento da

anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procede-

Casa Valverde, en Requeixo de Valverde, Allariz (Ouren-

mento aberto multicriterio, para a adxudicación do con-

se). (DOG nº 200, do 15.10.2008)

trato non harmonizado das obras de acondicionamento
de local para Centro de Día de Alzhéimer en Pontevedra.

Resolución do 15 de setembro de 2008, da Secretaría

(DOG nº 188, do 29.09.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación da subministración,

Resolución do 2 de setembro de 2008 pola que se anun-

instalación e posta en funcionamento do equipamento

cia a licitación, polo trámite ordinario e procedemento

da cociña e lavandaría do Centro de Día de Alzhéimer de

aberto multicriterio, para a adxudicación do contrato non

Lugo. (DOG nº 200, do 15.10.2008)

harmonizado das obras de rehabilitación de chalé para vivenda comunitaria de persoas con discapacidade en Pon-

Resolución do 15 de setembro de 2008, da Secretaría

te Caldelas (Pontevedra). (DOG nº 188, do 29.09.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación da subministración e a

Resolución do 10 de setembro de 2008, da Delegación

instalación do equipamento da Residencia de Maiores A

Provincial de Lugo, pola que se anuncia a contratación,

Milagrosa (Lugo). (DOG nº 200, do 15.10.2008)

polo procedemento aberto, do servizo de vixilancia do
centro de menores Santo Anxo de Rábade (Lugo). (DOG

Resolución do 15 de setembro de 2008, da Secretaría

nº 181, do 18.09.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación da contratación da sub-

Resolución do 10 de setembro de 2008 pola que se

ministración de varios vehículos con destino a servizos

anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procedemen-

centrais e a centros dependentes da Vicepresidencia.

to aberto multicriterio, para a adxudicación do contrato

(DOG nº 201, do 16.10.2008)

non harmonizado das obras de acondicionamento de locais destinados a servizos administrativos da Vicepresi-

Resolución do 15 de setembro de 2008 pola que se fai

dencia, sito na rúa Cruceiro do Sar número 46 en Santia-

pública a adxudicación dos contratos que se citan. (DOG

go de Compostela (A Coruña). (DOG nº 195, do 8.10.2008)

nº 202, do 17.10.2008)

Resolución do 15 de setembro de 2008 pola que se

Resolución do 16 de setembro de 2008 pola que se
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anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procede-

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

mento aberto multicriterio, para a adxudicación de con-

que se anuncia a convocatoria pública do procedemen-

trato harmonizado das obras de reforma e ampliación

to de contratación aberto, polo trámite urxente, para a

dun novo edificio para módulo residencial de asistidos da

adxudicación do contrato de xestión de servizo público

Residencia de Maiores do Carballiño (Ourense). (DOG nº

na modalidade de concerto, denominado acollemento re-

195, do 8.10.2008)

sidencial de menores en situación de desamparo ou risco,
que estean tutelados ou en garda pola Xunta de Galicia

Resolución do 16 de setembro de 2008 pola que se

(78 prazas). (DOG nº 195, do 8.10.2008)

anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procedemento aberto multicriterio, para a adxudicación do con-

Resolución do 2 de outubro de 2008, da Comisión de

trato non harmonizado das obras de reforma de local

Valoración e Seguimento, das listaxes de espera para

para centro de día para persoas con alzhéimer de Ferrol

a cobertura temporal de postos de traballo, pola cal se

(A Coruña). (DOG nº197, do 10.10.2008)

aproba e se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e per-

Resolución do 17 de setembro de 2008, da Secretaría

soas excluídas, na categoría de galescolas no ámbito te-

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

rritorial da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense. (DOG nº

que se fai pública a adxudicación dun contrato adminis-

196, do 9.10.2008)

trativo de subministracións. (DOG nº 202, do 17.10.2008)
Resolución do 7 de outubro de 2008 pola que se modiResolución do 22 de setembro de 2008 pola que se

fica a do 2 de setembro pola que se anuncia a licitación,

fai pública a concesión de axudas e subvencións dirixidas

polo trámite ordinario e procedemento aberto multicrite-

a entidades locais de Galicia para o desenvolvemento de

rio, para a adxudicación do contrato non harmonizado das

programas experimentais e innovadores en materia de

obras de acondicionamento de local para o centro de día

prevención e tratamento integral da violencia de xénero,

de alzhéimer en Pontevedra. (DOG nº 201, do 16.10.2008)

convocadas pola Orde do 7 de maio de 2008. (DOG nº
203 do 20.10.2008). (Corrección de erros: DOG nº 208,

Resolución do 7 de outubro de 2008, da Comisión de

do 27.10.2008)

valoración e seguimento, das listaxes de agarda para a cobertura temporal de postos de traballo, pola cal se aproba

Resolución do 26 de setembro de 2008 pola que se

e se fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas,

modifica a do 18 de xuño, na que se establecen as bases

coa súa puntuación e orde de prelación, e de persoas ex-

polas que se rexerá a concesión de subvencións dirixidas

cluídas, na categoría de plans de inclusión social no ámbi-

a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento

to territorial da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense e na

de programas destinados á promoción e á formación de

categoría de auxiliar administrativo no ámbito territorial

mulleres e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 192

dos servizos centrais. (DOG nº 198, do 13.10.2008)

do 03.10.2008). (Corrección de erros: DOG nº 196, do
Resolución do 7 de outubro de 2008 pola que se proce-

09.10.2008)

de á publicación das subvencións concedidas en virtude
Resolución do 2 de outubro de 2008, da Secretaría Xe-

da Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establecen

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

217

as bases reguladoras para a concesión en réxime de con-

res de Marín (Pontevedra). (DOG nº 206, do 23.10.2008)

correncia competitiva de subvencións a entidades de iniciativa social, para o desenvolvemento de programas que

Resolución do 15 de outubro de 2008, da Delegación

contribúan a fomentar a inclusión social e a integración

Provincial de Ourense, pola que se anuncia a contrata-

no mercado de traballo das persoas en situación ou risco

ción, mediante procedemento aberto e trámite de ur-

de exclusión social. (DOG nº 212, do 31.10.2008)

xencia, do servizo de vixilancia do Centro de Menores de
Montealegre (Ourense). (DOG nº 208, do 27.10.2008)

Resolución do 9 de outubro de 2008 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro

Resolución do 21 de outubro de 2008, da Secretaría Xe-

da Orde do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

axudas económicas destinadas a subvencionar gastos de

que se fai pública a adxudicación das obras de reforma e

mantemento e funcionamento das asociacións e federa-

adaptación de entresollado para oficinas da Delegación

cións de mulleres de Galicia. (DOG nº 213, do 03.11.2008)

Provincial de Ourense. (DOG nº 222, do 14.11.2008)

Resolución do 9 de outubro de 2008 pola que se pro-

Resolución do 22 de outubro de 2008, da Secretaría

cede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

da Orde do 17 de marzo de 2008 pola que se convocan

que se anuncia a convocatoria pública do procedemen-

subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia di-

to de contratación aberto, polo trámite urxente, para a

rixidas a favorecer e dinamizar o compromiso coa igual-

adxudicación do contrato de xestión de servizo público

dade de oportunidades de mulleres e homes. (DOG nº 213,

na modalidade de concerto, denominado Acollemento re-

do 03.11.2008)

sidencial de menores en situación de desamparo ou risco,
que estean en garda da Xunta de Galicia. 10 prazas. (DOG

Resolución do 10 de outubro de 2008, do SGI, pola que

nº 209 do 28.10.2008)

se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos nos meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2008.

Resolución do 22 de outubro de 2008, da Secretaría

(DOG nº 216, do 06.11.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación da subministración, ins-

Resolución do 13 de outubro de 2008, da Secretaría Xe-

talación e posta en funcionamento do equipamento da

ral Técnica, pola que se publica o Convenio de colabora-

Residencia de Maiores As Gándaras (Lugo). (DOG nº 224,

ción subscrito entre o Instituto da Muller e a Comunidade

do 18.11.2008)

Autónoma de Galicia, sobre cooperación en programas e
actuacións dirixidos especificamente ás mulleres. (BOE

Resolución do 22 de outubro de 2008, da Secretaría

nº 257, do 24.10.2008)

Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola
que se fai pública a adxudicación das obras de urbaniza-

Resolución do 15 de outubro de 2008 pola que se anun-

ción interior e exterior do contorno da Casa Valverde en

cia a licitación, polo trámite urxente e procedemento

Allariz (Ourense). (DOG nº 225, do 19.11.2008)

aberto multicriterio, para a adxudicación de contrato non
harmonizado das obras de reforma da residencia de maio-

Resolución do 22 de outubro de 2008, da Secretaría
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Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, pola

de Galicia do 30 de outubro de 2008 polo que se modifi-

que se fai pública a adxudicación das obras de reforma e

ca a relación de postos de traballo da Vicepresidencia da

adaptación dun baixo para punto de encontro familiar na

Igualdade e do Benestar e da Consellería de Educación e

rúa Rivera Atienza, Vigo (Pontevedra). (DOG nº 225, do

Ordenación Universitaria. (DOG nº 221, do 13.11.2008)

19.11.2008)
Resolución do 31 de outubro de 2008, da Secretaría
Resolución do 24 de outubro de 2008 pola que se mo-

Xeral de Relacións Institucionais, pola que se lles dá pu-

difica a do 15 de outubro, pola que se anuncia a licitación,

blicidade aos convenios de colaboración subscritos pola

polo trámite urxente e procedemento aberto multicrite-

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar nos meses

rio, para a adxudicación de contrato non harmonizado

de maio, xuño, xullo e agosto de 2008. (DOG nº 226, do

das obras de reforma da residencia de maiores de Marín

20.11.2008)

(Pontevedra). (DOG nº 211, do 30.10.2008)
Resolución do 3 de novembro de 2008, da Secretaría
Resolución do 29 de outubro de 2008, do SGI, pola que

Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colabo-

se anuncia a convocatoria pública para a incorporación

ración entre o Instituto da Xuventude e a Comunidade

de asociacións de voluntariado ao Programa galego de

Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade de

acompañamento a vítimas de violencia de xénero. (DOG

oportunidade dos mozos e mozas mediante o desenvolve-

nº 218, do 10.11.2008)

mento de programas. (BOE nº 275, do 14.11.2008)

Resolución do 29 de outubro de 2008 pola que se pro-

Resolución do 5 de novembro de 2008, do Consorcio

cede á publicación das subvencións concedidas en virtude

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se

da Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se establecen

anuncia a licitación, polo procedemento aberto multicri-

as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións

terio, da contratación dun servizo para o apoio no estudo

a entidades de iniciativa social para investimento, mante-

e supervisión de proxectos e seguimento das obras deste

mento e promoción de actividades e programas de ser-

consorcio. (DOG nº 222, do 14.11.2008)

vizos sociais. (DOG nº 227, do 21.11.2008). (Corrección de
Resolución do 6 de novembro de 2008 (do Consorcio

erros: DOG nº 249, do 24.12.2008)

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar), da ComiResolución do 30 de outubro de 2008, da Delegación

sión de Valoración e Seguimento das listaxes de espera

Provincial da Coruña, pola que se anuncia a licitación,

para a cobertura temporal de postos de traballo do Con-

mediante procedemento aberto e trámite de urxencia,

sorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola

da contratación administrativa especial para a xestión

cal se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de per-

da cafetaría da Casa do Mar da Coruña. (DOG nº 219, do

soas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación,

11.11.2008)

e de persoas excluídas, na categoría de plans de inclusión social no ámbito territorial da Coruña, Pontevedra,

Resolución do 31 de outubro de 2008, da Consellería de

Lugo, Ourense e na categoría de auxiliar administrativo

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que

no ámbito territorial de servizos centrais. (DOG nº 222,

se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta

do 14.11.2008)

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

219

Resolución do 12 de novembro de 2008 pola que se re-

do 15.12.2008)

solve a convocatoria da terceira edición do premio Eu tamén navegar: para unha Galicia sen violencia de xénero.

Resolución do 18 de novembro de 2008 pola que se

(DOG nº 227, do 21.11.2008)

anuncia a licitación, polo trámite urxente, tramitación
anticipada de gasto e procedemento aberto con varios

Resolución do 13 de novembro de 2008, do Consorcio

criterios de adxudicación, para a adxudicación da obra de

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, da Comisión

construción dun edificio para galescola e centro de día si-

de Valoración e Seguimento das listaxes de agarda para

tuado na rolda de Monte Alto, polígono G2-01, na Coruña.

a cobertura temporal de postos de traballo do Consorcio

(DOG nº 229, do 25.11.2008). (Anuncio de corrección de

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se

erros: DOG nº 234, do 02.12.2008)

aproba e se fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e per-

Resolución do 19 de novembro de 2008, da Comisión

soas excluídas, nas categorías de Plan de igualdade de

de Valoración e Seguimento das listaxes para a cobertura

oportunidades e Plan integral de apoio á familia no ámbi-

temporal de postos de traballo do Consorcio Galego de

to da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense. (DOG nº 227,

Servizos de Igualdade e Benestar, pola cal se aproba e se

do 21.11.2008)

fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas, coa
súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas,

Resolución do 17 de novembro de 2008, da Delegación

na categoría de centros de atención ás persoas maio-

Provincial da Coruña, pola que se anuncia a contratación,

res no ámbito territorial da Coruña, Pontevedra, Lugo e

polo procedemento aberto, trámite de urxencia e tramita-

Ourense. (DOG nº 232, do 28.11.2008)

ción anticipada de gasto, dos servizos de limpeza da cociña e cristais das residencias de maiores de Ferrol e Porta

Resolución do 19 de novembro de 2008, da Secreta-

do Camiño de Santiago de Compostela. (DOG nº 230, do

ría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,

26.11.2008)

pola que se fai pública a adxudicación das obras de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas e

Resolución do 17 de novembro de 2008, da Delegación

urbanísticas no Albergue Xuvenil da Mariña Española de

Provincial de Pontevedra, pola que se anuncian varios

Bergondo (A Coruña). (DOG nº 244, do 17.12.2008)

servizos de limpeza, transporte e vixilancia en centros
dependentes desta delegación provincial mediante pro-

Resolución do 20 de novembro de 2008 pola que se fai

cedemento aberto e tramitación urxente e anticipada.

pública a concesión das bolsas e axudas dirixidas á reali-

(DOG nº 231, do 27.11.2008). (Corrección de erros: DOG nº

zación e difusión de estudos e investigacións e á organi-

237, do 05.12.2008)

zación de xornadas ou congresos en materias relacionadas coas mulleres, convocadas pola Orde do 4 de abril de

Resolución do 17 de novembro de 2008, da Delegación

2008. (DOG nº 240, do 11.12.2008)

Provincial da Coruña, pola que se anuncia a licitación,
polo procedemento aberto e trámite ordinario, da contra-

Resolución do 24 de novembro de 2008, da Delegación

tación administrativa especial do servizo de perrucaría de

Provincial de Ourense, pola que se anuncia a contrata-

cabaleiros no Fogar de Maiores da Coruña. (DOG nº 242,

ción, mediante procedemento aberto e trámite de ur-
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xencia, do servizo de limpeza da Casa da Xuventude de

17.12.2008)

Ourense. (DOG nº 233, do 01.12.2008)
Resolución do 2 de decembro de 2008, da Delegación
Resolución do 25 de novembro de 2008, do Consor-

Provincial de Lugo, pola que se anuncia a contratación,

cio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que

polo procedemento aberto, do servizo de limpeza da Re-

se anuncia a licitación, polo trámite urxente, tramitación

sidencia de Maiores de Monforte de Lemos (Lugo). (DOG

anticipada de gasto e procedemento aberto con varios

nº 243, do 16.12.2008). (Corrección de erros: DOG nº 249,

criterios de adxudicación, para a adxudicación da obra de

do 24.12.2008)

construción dun edifico para galescola e centro de día situado na rúa Oleoducto, parcela 40 da AR-6, no concello

Resolución do 5 de decembro de 2008, do Consorcio

da Coruña. (DOG nº 234, do 02.12.2008)

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se
anuncia a licitación, polo trámite urxente, tramitación an-

Resolución do 1 de decembro de 2008, do Consorcio

ticipada de gasto e procedemento aberto con varios cri-

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se

terios de adxudicación, para a adxudicación da obra de

anuncia a licitación, polo trámite urxente, tramitación an-

construción dunha galescola para a atención á infancia

ticipada de gasto e procedemento aberto con varios cri-

situada na estrada do Portal, parcela 16 A do Parque Tec-

terios de adxudicación, para a adxudicación da obra de

nolóxico Matamá, na parroquia de Valadares, no concello

construción dunha galescola para a atención á infancia

de Vigo. (DOG nº 240, do 11.12.2008)

situada no Milladoiro, no concello de Ames. (DOG nº 237,
Resolución do 10 de decembro de 2008, do SGI, pola

do 05.12.2008)

que se modifica a Resolución do 18 de xuño de 2008, na
Resolución do 2 de decembro de 2008, da Secretaría

que se establecen as bases polas que se rexerá a con-

de Estado de Política Social, Familias e Atención á Depen-

cesión de subvencións dirixidas a entidades de iniciativa

dencia e á Discapacidade, pola que se publica o Acordo

social para o desenvolvemento de programas destinados

do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e

á promoción e á formación de mulleres e se procede á súa

Atención á Dependencia, sobre criterios comúns de acre-

convocatoria. (DOG nº 244, do 17.12.2008)

ditación para garantir a calidade dos centros e servizos
do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.

Resolución do 12 de decembro de 2008, do SGI, pola que

(BOE nº 303, do 17.12.2008)

se modifica a Resolución do 16 xaneiro de 2008 pola que
se regulan as bases para a concesión de axudas periódicas

Resolución do 2 de decembro de 2008, da Secretaría

de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero e se

de Estado de Política Social, Familias e Atención á Depen-

procede á súa convocatoria. (DOG nº 244, do 17.12.2008)

dencia e á Discapacidade, pola que se publica o Acordo
do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e

Resolución do 15 de decembro de 2008, do Consorcio

Atención á Dependencia, sobre determinación da capa-

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se

cidade económica do beneficiairo e sobre os criterios de

anuncia a licitación, polo trámite urxente, tramitación an-

participación de este nas prestacións do Sistema para a

ticipada de gasto e procedemento aberto con varios cri-

Autonomía e Atención á Dependencia. (BOE nº 303, do

terios de adxudicación, para a adxudicación da obra de
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construción dun centro de día para a atención a persoas

entidade. (DOG n.º 21, do 30.01.2008)

maiores situado na estrada do Portal, parcela 16 C1 do
Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo, no concello de

Cédula do 20 de febreiro de 2008, da Delegación Pro-

Vigo. (DOG nº 246, do 19.12.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación de resolución do expediente tramitado por esta

Resolución do 26 de decembro de 2008 pola que se

entidade. (DOG nº 59, do 27.03.2008)

fai público o esgotamento do crédito para as axudas á
conciliación da vida familiar e laboral como medida de fo-

Cédula do 7 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

mento da corresponsabilidade para os traballadores que

cial de Ourense, pola que se fai pública a notificación de

se acollan á redución da súa xornada de traballo. (DOG nº

dúas resolucións de expedientes tramitados por esta de-

253, do 31.12.2008)

legación. (DOG nº 80, do 25.04.2008)

6.6 Outras

Cédula do 18 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

Cédulas

cial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación de dúas resolucións de expedientes tramitados por

Cédula do 26 de novembro de 2007, da Delegación Pro-

esta entidade. (DOG nº 101, do 26.05.2008)

vincial de Ourense, pola que se fan públicas as notificacións de resolucións de expedientes tramitados por esta

Cédula do 27 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

delegación. (DOG nº 7, do 10.01.2008)

cial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de
notificacións de resolucións de expedientes tramitados

Cédula do 3 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

por esta entidade. (DOG nº 91, do 13.05.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación das resolucións dos expedientes que se citan. (DOG

Cédula do 29 de abril de 2008, da Delegación Provincial

nº 7, do 10.01.2008)

da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes tramitados por

Cédula do 3 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

esta entidade. (DOG nº 100, do 26.05.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación
da resolución do expediente que se cita. (DOG nº 8, do

Cédula do 14 de maio de 2008, da Delegación Provincial

11.01.2008)

de Ourense, pola que se fai pública a notificación dunha
resolución dun expediente tramitado por esta delegación.

Cédula do 10 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

(DOG nº 118, do 19.06.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación de resolución do expediente tramitado por esta

Cédula do 23 de maio de 2008, da Delegación Provin-

entidade. (DOG n.º 21, do 30.01.2008)

cial de Ourense, pola que se fai pública a notificación de
resolución dun expediente tramitado por esta delegación.

Cédula do 19 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

(DOG nº 125, do 30.06.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación de resolución do expediente tramitado por esta

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
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de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 17 de xullo de 2008, da Delegación Provincial

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

de Ourense, pola que se fai pública a notificación dunha

de. (DOG nº 132, do 09.07.2008)

resolución dun expediente tramitado por esta delegación.
(DOG nº 162, do 22.08.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 5 de agosto 2008, da Delegación Provincial

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación dun-

de. (DOG nº 132, do 09.07.2008)

ha resolución dun expediente tramitado por esta entidade.(DOG nº 176, do 11.09.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 6 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

cial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de

de. (DOG nº 132, do 09.07.2008)

notificacións de resolucións de expedientes tramitados
por esta entidade. (DOG nº 177, do 12.9.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 12 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

cial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación

de. (DOG nº 133, do 10.07.2008)

dunha resolución dun expediente tramitado por esta entidade. (DOG nº 179, do 16.09.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 25 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

cial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notifica-

de. (DOG nº 133, do 10.07.2008)

ción dunha resolución de expediente tramitado por esta
entidade. (DOG nº 180, do 17.09.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 26 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

cial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notifica-

de. (DOG nº 133, do 10.07.2008)

ción dunha resolución de expediente tramitado por esta
entidade. (DOG nº 180, do 17.09.2008)

Cédula do 9 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación

Cédula do 26 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

de resolución dun expediente tramitado por esta entida-

cial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notifica-

de. (DOG nº 134, do 11.07.2008)

ción dunha resolución de expediente tramitado por esta
entidade. (DOG nº 180, do 17.09.2008)

Cédula do 24 de xuño de 2008, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de

Cédula do 27 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

notificacións de resolucións de expedientes tramitados

cial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notifica-

por esta entidade. (DOG nº 169, do 02.09.2008)

ción de tres resolucións de expedientes tramitados por
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esta entidade. (DOG nº 180, do 17.09.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notificación de tres resolucións de expedientes tramitados por

Cédula do 22 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

esta entidade. (DOG nº 235, do 03.12.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación dunha resolución dun expediente tramitado por esta

Cédula do 10 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

entidade. (DOG nº 203, do 20.10.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación dunha resolución dun expediente tramitado por esta

Cédula do 22 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

entidade. (DOG nº 238, do 09.10.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación dunha resolución dun expediente tramitado por esta

Cédula do 17 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

entidade. (DOG nº 203, do 20.10.2008)

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notificación dunha resolución dun expediente tramitado por esta

Cédula do 26 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

entidade. (DOG nº 247, do 22.12.2008). (Corrección de

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notifica-

erros: DOG nº 25, do 5.02.2009)

ción dunha resolución dun expediente tramitado por esta
entidade. (DOG nº 212, do 31.10.2008)

Cédula do 27 de novembro de 2008, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se fai pública a notificación

Cédula do 22 de outubro de 2008, da Delegación Pro-

de dúas resolucións de expedientes tramitados por esta

vincial de Ourense, pola que se fai pública a notificación

delegación. (DOG nº 252, do 30.12.2008)

de dúas resolucións de expedientes tramitados por esta
delegación. (DOG nº 228, do 24.11.2008)

Edictos

Cédula do 30 de outubro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 23 de novembro de 2007, da Delegación Pro-

vincial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de

vincial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións

notificacións de resolucións de expedientes tramitados

de prestación económica da Seguridade Social xestionada

por esta entidade. (DOG nº 231, do 27.11.2008)

nesta delegación provincial. (DOG n.º 3, do 04.01.2008)

Cédula do 7 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 11 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública a notifica-

vincial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

ción dunha resolución dun expediente tramitado por esta

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

entidade. (DOG nº 238, do 09.10.2008)

riódico que se relacionan. (DOG n.º 14, do 21.01.2008)

Cédula do 10 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 12 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

vincial de Pontevedra, pola que se fai pública unha notifi-

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

cación de tres resolucións de expedientes tramitados por

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

esta entidade. (DOG nº 235, do 03.12.2008)

riódico que se relacionan. (DOG n.º 20, do 29.01.2008)

Cédula do 10 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 17 de decembro de 2007, da Delegación Pro-
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vincial da Coruña, polo que se lles require documentación

25.02.2008)

aos beneficiarios das prestacións económicas da Seguridade Social xestionadas nesta delegación provincial que

Edicto do 28 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

se relacionan. (DOG n.º 23, do 01.02.2008)

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións
ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento

Edicto do 17 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

único, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

vincial da Coruña, polo que se lles require documentación

nan. (DOG nº 44, do 03.03.2008)

aos solicitantes das prestacións económicas da Seguridade Social xestionadas nesta delegación provincial que se

Edicto do 29 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

relacionan. (DOG n.º 23, do 01.02.2008)

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións
ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

Edicto do 17 de decembro de 2007, da Delegación Pro-

riódico, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

nan. (DOG nº 44, do 03.03.2008)

ditadas sobre as prestacións económicas da Seguridade
Social xestionadas nesta delegación provincial, que se re-

Edicto do 6 de febreiro de 2008, da Delegación Provin-

lacionan. (DOG n.º 25, do 05.02.2008)

cial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de
prestación económica da Seguridade Social xestionada

Edicto do 7 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

nesta delegación provincial. (DOG nº 48, do 07.03.08)

cial de Ourense, polo que se notifican as resolucións ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódi-

Edicto do 8 de febreiro de 2008, da Delegación Provin-

co e non periódico, competencia da Vicepresidencia, que

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

se relacionan. (DOG n.º 29, do 11.02.2008)

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

Edicto do 16 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

nan. (DOG nº 54, do 17.03.08)

cial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de
prestación económica da Seguridade Social xestionada

Edicto do 11 de febreiro de 2008, da Delegación Provin-

nesta delegación provincial. (DOG n.º 36, do 20.02.2008)

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións
ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento

Edicto do 16 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

único, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

nan. (DOG nº 54, do 17.03.08)

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia. (DOG n.º 39, do

Edicto do 12 de febreiro 2008, da Delegación Provincial

25.02.2008)

da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas
sobre as prestacións económicas de carácter periódico,

Edicto do 17 de xaneiro de 2008, da Delegación Provin-

competencia da Vicepresidencia, que se relacionan. (DOG

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

nº 52, do 13.03.2008)

ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento
único, competencia da Vicepresidencia. (DOG n.º 39, do

Edicto do 22 de febreiro de 2008, da Delegación Pro-
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vincial de Ourense, polo que se notifican resolucións das

nesta delegación provincial. (DOG nº 81, do 28.04.2008)

prestacións económicas do sistema da Seguridade Social
xestionadas nesta delegación provincial. (DOG nº 61, do

Edicto do 8 de abril de 2008, da Delegación Provincial

31.03.2008)

de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento úni-

Edicto do 25 de febreiro de 2008, da Delegación Pro-

co, competencia da Vicepresidencia, que se relacionan.

vincial de Pontevedra, polo que se notifica un requirimen-

(DOG nº 101, do 26.05.2008)

to de documentación incompleta en relación coa prestación económica de carácter periódico, competencia da

Edicto do 9 de abril de 2008, da Delegación Provincial

Vicepresidencia e persoa que se relaciona. (DOG nº 61,

de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións dita-

do 31.03.2008)

das sobre as prestacións económicas de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia, que se relacionan.

Edicto do 29 de febreiro de 2008, da Delegación Pro-

(DOG nº 101, do 26.05.2008)

vincial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións
de prestación económica da Seguridade Social xestionada

Edicto do 9 de abril de 2008, da Delegación Provincial

nesta delegación provincial. (DOG n.º 66, do 07.04.2008)

da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas
sobre as prestacións económicas de carácter periódico,

Edicto do 4 de marzo de 2008, da Delegación Provincial

competencia da Vicepresidencia, que se relacionan. (DOG

de Ourense, polo que se notifican as resolucións ditadas

nº 104, do 30.05.2008)

sobre as prestacións económicas de carácter periódico e
non periódico, competencia da Vicepresidencia, que se

Edicto do 15 de abril de 2008, da Delegación Provincial

relacionan. (DOG nº 68, do 09.04.2008)

da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas
sobre as prestacións económicas da Seguridade Social

Edicto do 6 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

xestionadas nesta delegación provincial, que se relacio-

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

nan. (DOG nº 103, do 29.05.2008)

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia. (DOG nº 79, do

Edicto do 15 de abril de 2008, da Delegación Provincial

24.04.2008)

da Coruña, polo que se require documentación aos solicitantes das prestacións económicas da Seguridade Social

Edicto do 11 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

xestionadas nesta delegación provincial, que se relacio-

cial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas

nan. (DOG nº 103, do 29.05.2008)

sobre as prestacións económicas de carácter periódico,
competencia da Vicepresidencia, que se relacionan. (DOG

Edicto do 15 de abril de 2008, da Delegación Provin-

nº 80, do 25.04.2008)

cial da Coruña, polo que se require documentación aos
beneficiarios das prestacións económicas da Seguridade

Edicto do 31 de marzo de 2008, da Delegación Provin-

Social xestionadas nesta delegación provincial, que se re-

cial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de

lacionan. (DOG nº 103, do 29.05.2008)

prestación económica da Seguridade Social xestionada
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Edicto do 16 de abril de 2008, da Delegación Provincial

delegación provincial. (DOG nº 128, do 03.07.2008)

de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de prestación económica da Seguridade Social xestionada nesta

Edicto do 6 de xuño de 2008, da Delegación Provin-

delegación provincial. (DOG nº 104, do 30.05.2008)

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións
ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

Edicto do 5 de maio de 2008, da Delegación Provincial

riódico, competencia da Vicepresidencia. (DOG nº 128, do

de Pontevedra, polo que se notifica un requirimento de

03.07.2008)

documentación incompleta en relación coa prestación
económica de carácter periódico, competencia desta Vi-

Edicto do 16 de xuño de 2008, da Delegación Provincial

cepresidencia, á persoa que se relaciona no anexo. (DOG

da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas

nº 109, do 06.06.2008)

sobre as prestacións económicas de carácter periódico,
competencia da Vicepresidencia, que se relacionan. (DOG

Edicto do 9 de maio de 2008, da Delegación Provincial

nº 136, do 15.07.2008)

de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións ditadas sobre as prestacións económicas de carácter perió-

Edicto do 19 de xuño de 2008, da Delegación Provincial

dico, competencia da Vicepresidencia que se relacionan.

de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de pres-

(DOG nº 112, do 11.06.2008)

tación económica da Seguridade Social xestionada nesta
delegación provincial. (DOG nº 136, do 15.07.2008)

Edicto do 20 de maio de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de pres-

Edicto do 26 de xuño de 2008, da Delegación Provincial

tación económica da Seguridade Social xestionada nesta

da Coruña, polo que se lles require a declaración anual

delegación provincial. (DOG nº 117, do 18.06.2008)

aos beneficiarios das prestacións da Seguridade Social
que se relacionan. (DOG nº 155, do 12.08.2008)

Edicto do 21 de maio de 2008, da Delegación Provincial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

Edicto do 26 de xuño de 2008, da Delegación Provincial

ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento

da Coruña, polo que se lles require a declaración anual

único, competencia da Vicepresidencia. (DOG nº 120, do

aos beneficiarios das prestacións da Seguridade Social

23.06.2008)

que se relacionan. (DOG nº 155, do 12.08.2008)

Edicto do 21 de maio de 2008, da Delegación Provincial

Edicto do 30 de xuño de 2008, da Delegación Provin-

de Ourense, polo que se notifican as resolucións ditadas

cial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de

sobre as prestacións económicas de carácter periódico e

documentación incompleta en relación coa prestación

non periódico, competencia da Vicepresidencia. (DOG nº

económica de carácter periódico, competencia desta Vi-

122, do 25.06.2008)

cepresidencia e a persoa que se relaciona. (DOG nº 162,
do 22.08.2008)

Edicto do 5 de xuño de 2008, da Delegación Provincial
de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de pres-

Edicto do 9 de xullo de 2008, da Delegación Provincial

tación económica da Seguridade Social xestionada nesta

de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de pres-

Consellería de Traballo e Benestar Memoria 2008

227

tacións económicas da Seguridade Social xestionadas

económica de pagamento único, competencia desta Vice-

nesta delegación provincial. (DOG nº 158, do 18.08.2008)

presidencia e a persoa que se relaciona no anexo. (DOG
nº 177, do 12.09.2008)

Edicto do 11 de xullo de 2008, da Delegación Provincial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de

Edicto do 6 do agosto de 2008, da Delegación Provin-

documentación incompleta en relación coa prestación

cial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de

económica de carácter periódico, competencia desta Vi-

documentación incompleta en relación coa prestación

cepresidencia e a persoa que se relaciona no anexo. (DOG

económica de carácter periódico, competencia desta Vi-

161, do 21.08.2008)

cepresidencia e a persoa que se relaciona no anexo. (DOG
nº 177, do 12.09.2008)

Edicto do 14 de xullo de 2008, da Delegación Provincial
de Ourense, polo que se notifican as resolucións ditadas

Edicto do 13 de agosto de 2008, da Delegación Provin-

sobre as prestacións económicas de carácter periódico e

cial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de

non periódico, competencia da Vicepresidencia (DOG 160,

documentación incompleta en relación coa prestación

do 20.08.2008)

económica de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia e a persoa que se relaciona. (DOG nº 206,

Edicto do 14 de xullo de 2008, da Delegación Provin-

23.10.2008)

cial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de
documentación incompleta en relación coa prestación

Edicto do 3 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

económica de pagamento único, competencia desta Vice-

vincial de Ourense, polo que se notifican resolucións das

presidencia e a persoa que se relaciona no anexo. (DOG

prestacións económicas do sistema da Seguridade Social

161, do 21.08.2008)

xestionadas nesta delegación provincial. (DOG nº 193, do
06.10.2008)

Edicto do 17 de xullo de 2008, da Delegación Provincial
da Coruña, polo que se notifican as resolucións ditadas so-

Edicto do 11 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

bre as prestacións económicas de carácter periódico, com-

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

petencia da Vicepresidencia. (DOG nº 160, do 20.08.2008)

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico e de pagamento único, competencia da Vicepresi-

Edicto do 29 de xullo de 2008, da Delegación Provincial

dencia, que se relacionan. (DOG nº 206, do 23.10.2008)

de Pontevedra, polo que se notifican requirimentos de
documentación incompleta en relación coas prestacións

Edicto do 15 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

económicas de pagamento único e prestacións de carác-

vincial de Ourense, polo que se notifican as resolucións

ter periódico, competencia da Vicepresidencia, e persoas

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

que se relacionan no anexo. (DOG 178, do 15.09.2008)

riódico e non periódico, competencia da Vicepresidencia,
que se relacionan. (DOG nº 202, do 17.10.2008)

Edicto do 6 de agosto de 2008, da Delegación Provincial da Coruña, polo que se notifica un requirimento de

Edicto do 15 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

documentación incompleta en relación coa prestación

vincial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións
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de prestación económica da Seguridade Social xestionada

nesta delegación provincial. (DOG nº 213, do 03.11.2008)

nesta delegación provincial. (DOG nº 207, do 24.10.2008)
Edicto do 8 de outubro de 2008, da Delegación ProEdicto do 15 de setembro de 2008, da Delegación

vincial da Coruña, polo que se lles notifican ás persoas

Provincial de Pontevedra, polo que se notifican as reso-

que se relacionan uns requirimentos de documentación

lucións ditadas sobre as prestacións económicas de ca-

incompleta en relación coa prestación económica de pa-

rácter periódico, competencia da Vicepresidencia, que se

gamento único, competencia desta vicepresidencia. (DOG

relacionan. (DOG nº 211, do 30.10.2008)

nº 216, do 06.11.2008)

Edicto do 25 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 8 de outubro de 2008, da Delegación Pro-

vincial da Coruña, polo que se require documentación aos

vincial da Coruña, polo que se lles notifican ás persoas

solicitantes das prestacións económicas da Seguridade

que se relacionan uns requirimentos de documentación

Social xestionadas nesta delegación provincial, que se

incompleta en relación coa prestación económica de pa-

relacionan. (DOG nº 209, do 28.10.2008). (Corrección de

gamento periódico, competencia desta vicepresidencia.

erros: DOG nº 211, do 30.10.2008)

(DOG nº 216, do 06.11.2008)

Edicto do 25 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 16 de outubro do 2008, da Delegación Pro-

vincial da Coruña, polo que se require documentación aos

vincial da Coruña, polo que se notifica un requirimento

beneficiarios das prestacións económicas da Seguridade

de documentación incompleta en relación coa prestación

Social xestionadas nesta delegación provincial, que se

económica de pagamento periódico, competencia da Vi-

relacionan. (DOG nº 209, do 28.10.2008). (Corrección de

cepresidencia, e a persoa que se relaciona. (DOG nº 225,

erros: DOG nº 211, do 30.10.2008)

do 19.11.2008)

Edicto do 25 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 17 de outubro de 2008, da Delegación Pro-

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

ditadas sobre as prestacións económicas da Seguridade

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

Social xestionadas nesta delegación provincial, que se re-

riódico e de pagamento único, competencia da Vicepresi-

lacionan. (DOG nº 210, do 29.10.2008)

dencia. (DOG nº 224, do 18.11.2008)

Edicto do 25 de setembro de 2008, da Delegación Pro-

Edicto do 21 de outubro de 2008, da Delegación Provin-

vincial da Coruña, polo que se require a declaración anual

cial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

aos beneficiarios das prestacións económicas da Seguri-

ditadas sobre as prestacións económicas de pagamento

dade Social xestionadas nesta delegación provincial, que

único, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

se relacionan. (DOG nº 210, do 29.10.2008)

nan. (DOG nº 229, do 25.11.2008)

Edicto do 3 de outubro de 2008, da Delegación Provin-

Edicto do 22 de outubro de 2008, da Delegación Pro-

cial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións de

vincial de Pontevedra, polo que se notifican resolucións

prestación económica da Seguridade Social xestionada

de prestación económica da Seguridade Social xestionada
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nesta delegación provincial. (DOG nº 228, do 24.11.2008)

riódico e de pagamento único, competencia da Vicepresidencia, que se relacionan. (DOG nº 253, do 31.12.2008)

Edicto do 22 de outubro de 2008, da Delegación Provincial de Pontevedra, polo que se notifican as resolucións

Anuncios

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico, competencia da Vicepresidencia, que se relacio-

Anuncio do 21 de decembro de 2007, da Secretaría Xe-

nan. (DOG nº 229, do 25.11.2008)

ral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, polo
que se notifica a resolución de baixa de oficio do proce-

Edicto do 6 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

demento de cancelación das entidades prestadoras de

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

servizos sociais. (DOG nº 6, do 9.01.2008).

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter periódico e de pagamento único, competencia da Vicepresi-

Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualda-

dencia. (DOG nº 237, do 05.12.2008)

de e Benestar, polo que se fai pública a resolución sobre
o prazo de reserva de praza, preinscrición e matrícula

Edicto do 6 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

de usuarios/as das galescolas para o curso 2008-2009.

vincial da Coruña, polo que se notifica un requirimento

(DOG nº 41, do 27.02.2008)

de documentación incompleta en relación coa prestación
económica de pagamento único, competencia da Vice-

Anuncio do 10 de marzo de 2008 [do Consorcio Galego

presidencia e a persoa que se relaciona. (DOG nº 237, do

de Servizos da Igualdade e do Benestar], polo que se fai

05.12.2008)

público o acordo do comité directivo polo que se aproban as bases xerais do procedemento de elaboración de

Edicto do 6 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

listaxes de espera para a contratación de persoal laboral

vincial da Coruña, polo que se notifica un requirimento

temporal deste consorcio. (DOG nº 57, do 25.03.08)

de documentación incompleta en relación coa prestación
económica de pagamento periódico, competencia da Vi-

Anuncio [do Consorcio Galego de Servizos da Igualda-

cepresidencia e a persoa que se relaciona. (DOG nº 237,

de e do Benestar], polo que se abre o prazo de presen-

do 05.12.2008)

tación de solicitudes para a elaboración das listaxes de
espera para a cobertura con carácter temporal de postos

Edicto do 14 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

de traballo deste consorcio. (DOG nº 59, do 27.03.2008)

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións
ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualda-

riódico e de pagamento único, competencia da Vicepre-

de e Benestar, polo que se fai pública a contratación do

sidencia da Igualdade e do Benestar, que se relacionan.

director da área de benestar deste organismo. (DOG nº

(DOG nº 243, do 16.12.2008)

72, do 15.04.2008)

Edicto do 26 de novembro de 2008, da Delegación Pro-

Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade

vincial da Coruña, polo que se notifican as resolucións

e Benestar, polo que se fan públicos os acordos do comité

ditadas sobre as prestacións económicas de carácter pe-

directivo deste organismo. (DOG nº 72, do 15.04.2008)
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Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualda-

Anuncio [do Consorcio Galego de Servizos da Igualda-

de e Benestar, polo que se fan públicos os acordos da

de e do Benestar], polo que se abre un prazo extraordi-

asemblea xeral. (DOG nº 74, do 17.04.2008)

nario de emenda polos/as interesados/as das instancias
presentadas con deficiencias no proceso para a elabora-

Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualda-

ción das listaxes de espera para a cobertura con carácter

de e Benestar, polo que se fai pública a resolución da Pre-

temporal de postos de traballo deste organismo. (DOG nº

sidencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e

137, do 16.07.2008)

Benestar pola que se aproban as bases xerais que deben
rexer o proceso de selección de persoal laboral fixo dos

Anuncio [do Consorcio Galego de Servizos da Igualda-

centros de día/residencias. (DOG nº 89, do 09.05.2008)

de e do Benestar], polo que se fai pública a convocatoria
para a provisión, polo sistema de libre designación, do pos-

Anuncio, do Consorcio Galego de Servizos de Igualda-

to de traballo de interventor/a. (DOG nº 192, do 3.10.2008)

de e Benestar, polo que se fai pública a resolución da Presidencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e

Anuncio polo que se fai pública a resolución do prazo de

Benestar pola que se aproban as bases xerais que deben

preinscrición e matrícula de usuarios/as das galescolas

rexer o proceso de selección de persoal laboral fixo de

para o curso 2008-2009. (DOG nº 192, do 3.10.2008)

galescolas. (DOG nº 89, do 09.05.2008)
Anuncio do 22 de decembro de 2008 polo que se fai
Anuncio [do Consorcio Galego de Servizos da Igualdade

pública a resolución da Xerencia do Consorcio Galego de

e do Benestar], polo que se fan públicas as convocatorias

Servizos de Igualdade e Benestar pola que se aproban as

do proceso de selección mediante oposición, de persoal

bases xerais que deberán rexer os procesos de selección

laboral fixo deste consorcio para os centros de atención

de persoal laboral fixo das galescolas, centros de aten-

ás persoas maiores da Pontenova, Abadín, Cabana de

ción ás persoas maiores e servizos centrais do consorcio.

Bergantiños, Chantada, Dodro, Melide, O Corgo, Oímbra,

(DOG nº 252, do 30.12.2008)

Pantón, O Pereiro de Aguiar, Ponteareas, Riotorto, Toén e
Vilar de Santos. (DOG nº 107, do 04.06.2008)

Anuncio do 22 de decembro de 2008 [do Consorcio
Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar], polo

Anuncio [do Consorcio Galego de Servizos da Igualda-

que se fai público o acordo do comité directivo sobre a

de e do Benestar], polo que se fan públicas as convo-

aprobación da oferta complementaria de emprego do

catorias do proceso de selección mediante oposición de

consorcio para o ano 2008. (DOG nº 252, do 30.12.2008)

persoal laboral fixo deste consorcio para as galescolas
da Bola, A Laracha, Bande, Baiona, Bueu, Carral, Castro

Anuncio de 22 de decembro de 2008, do Consorcio

Caldelas, Culleredo (Vilaboa), Gondomar, A Illa de Arousa,

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo que

Lalín, Moraña, Nigrán, Ourense (Barrocás), Rairiz de Vei-

se fai público o acordo do Comité Directivo deste con-

ga, Rois, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela

sorcio sobre a delegación do exercicio de determinadas

(San Roque), Soutomaior, Toén, Viana do Bolo, Vigo (rúa

competencias na xerencia do consorcio. (DOG nº 253, do

Palencia) e Vila de Cruces. (DOG nº 108, do 05.06.2008)

31.12.2008).

Corrección de erros: DOG nº 118, do 19.06.2008)
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7.1 Libros

...Estás pola solución? Proposta de recursos

O segundo sexo. Tomo I. Os feitos e os mitos

didácticos para a abordaxe da violencia de xénero

Unidade responsable: Secreta-

no ámbito sanitario

ría Xeral da Igualdade.

Unidade responsable: Secreta-

Autora: Simone de Beauvoir.

ría Xeral da Igualdade.

Tradutor: Marga Rodríguez

ISBN: 978-84-691-7279-7

Marcuño.

Autoras: Mercedes Espinosa

ISBN: 978-84-9782-701-0

Arévalo, Mercedes Oliveira

ISBN (obra completa): 978-84-

Malvar, Pilar Sampedro Díaz e

9782-709-6

Amada Traba Díaz.

Comercializa Edicións Xerais

Esta unidade recolle diferentes recursos didácticos dirixi-

(coedición).

dos á formación de persoal sanitario en torno á desigual-

Obra publicada en 1949, que abriu debates sobre temas

dade e á violencia de xénero para posibilitar o desenvol-

claves para o avance das mulleres. Texto imprescindible

vemento de capacidades no afrontamento da violencia de

para os movementos de mulleres e a primeira reflexión

xénero.

filosófica de calado sobre a construción da condición feminina.

A casa redonda
Unidade responsable: Secre-

1º Congreso Internacional

taría Xeral da Igualdade.

sobre Violencia de Xénero.

ISBN: 987-84-96893-68-9

Conclusións

Autores: Paula Carballeira

Unidade responsable: Secreta-

Cabana (texto) e Manuel

ría Xeral da Igualdade.

Uhía Lima (ilustración).

Resumo dos distintos relatorios

Colección: (Colección Cem-

do 1º Congreso Internacional

pés; 2) (Letras miúdas).

sobre Violencia de Xénero e as

Libro para o fondo de biblio-

conclusións.

teca das escolas infantís 0-3 da rede galega de escolas
infantís 0-3.
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Carolina e os caracois

a cabo en materia de infancia e adolescencia durante o

Unidade responsable: Secreta-

período 2007-2010.

ría Xeral da Igualdade.
ISBN: 978-84-96893-67-2

Información para menores en

Autores: Arturo Iglesias (texto)

centros de reeducación

e Xosé Tomás (texto e ilustra-

Unidade responsable: Secretaría

ción).

Xeral do Benestar. Dirección

Colección: (Colección Cempés;

Xeral de Acción Social.

1) (Letras miúdas).

Trátase de dar cumprimento

Libro para o fondo de biblioteca das escolas infantís 0-3

ao establecido na Lei orgánica

da Rede Galega de Escolas Infantís 0-3.

5/2000

de

responsabilidade

penal dos menores e no Real de-

Mapa galego de

creto polo que se desenvolve o regulamento da devandita

equipamentos e servizos

lei, na que estipula que ao ingreso dun menor nun centro

sociais. Criterios para a

débeselle facilitar, no seu idioma, a información dos seus

planificación territorial e

dereitos e deberes, normas de convivencia, procedemen-

sectorial

to disciplinario, etc.

Unidade responsable: Secretaría Xeral do Benestar.

Programa xeral de Formación

Esta publicación, libro e CD,

para a Autonomía Persoal

trata de analizar criterios cara unha ordenación coheren-

Unidade responsable: Secretaría

te do Sistema Galego de Benestar; contribúe a debuxar

Xeral de Benestar. Dirección

o panorama duns servizos sociais homoxéneos e norma-

Xeral de Acción Social.

lizadores que fagan realidade a equidade territorial e a

Programa de accións formati-

igualdade de acceso ao benestar de todos os galegos.

vas dirixidas a profesionais e

Presenta, en primeiro lugar, a configuración final do mapa

persoas ou entidades que se de-

coas distintas áreas que o conforman, e a partir de aquí

dican á atención de persoas en

as políticas de benestar nos diversos ámbitos.

situación de dependencia, persoas maiores e persoas con
discapacidade.

Plan Estratéxico
Galego da Infancia e da

Conversascon

Adolescencia 2007-2010

Unidade responsable: Secretaría

Unidade responsable: Se-

Xeral do Benestar. Dirección Xeral

cretaría Xeral do Benestar.

de Xuventude e Solidariedade.

Dirección Xeral de Acción

Servizo de Solidariedade

Social.

En 2008 publicáronse dúas edicións

Plan no que se desenvolven

correspondentes ás conferencias

as actuacións que se levan

que tiveron lugar no ciclo Conver-
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sascon ao longo dos anos 2007 e 2008 con diversos per-

Outono fotográfico 2008

soeiros de recoñecido prestixio nacional e internacional.

Unidade responsable: Secretaría Xeral de Benestar.

Xuventude Galega. Informe de resultados

Dirección Xeral de Xuven-

Unidade responsable: Se-

tude e Solidariedade.

cretaría Xeral de Benestar.

ISBN: 978-84-4534673-0

Dirección Xeral de Xuventude

(pvp: 18 €).

e Solidariedade.

Catálogo no que se recolle

ISBN: 978-84-453-4672-3

unha ampla selección de obras de fotógrafos que partici-

(pvp: 15 €).

pan en diferentes exposicións.

Autores: Julio Cabrera Varela
e Juan Luis Pintos de Cea-

Catro Esquinas e cinco contos máis

Naharro (directores).

Unidade responsable: Secreta-

A Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade, co fin

ría Xeral de Benestar. Dirección

de analizar e reflexionar sobre as políticas xuvenís que

Xeral de Xuventude e Solida-

se van levar a cabo, encargou a un equipo de profesio-

riedade.

nais da Universidade de Santiago de Compostela, baixo

Colección: (Premio Ourense de

a dirección de Xulio Cabrera, un estudo exhaustivo sobre

Contos para a Mocidade).

a realidade da mocidade galega. Realizáronse 2.000 en-

ISBN: 978-84-87623-69-1

trevistas entre mozos de 15 a 29 anos e formáronse 15

Autor: José Ignacio Silva Re-

grupos de discusión.

gueira... [et al.].

Esta análise facilita o deseño de plans, programas e acti-

Publicación na que se recollen

vidades dirixidas á mocidade galega na súa área xeográ-

os contos gañadores do Premio Ourense de Contos para

fica e resulta de interese para todos aqueles profesionais

a Mocidade 2008.

relacionados coa xuventude galega.

Congreso Internacional de Políticas de Xuventude.
Xuventude Galega. Informe de resultados

Xuventude e Novas Formas de Relación. Relatorios

Unidade responsable: Se-

Unidade responsable: Se-

cretaría Xeral de Benestar.

cretaría Xeral de Benestar.

Dirección Xeral de Xuven-

Dirección Xeral de Xuventu-

tude e Solidariedade.

de e Solidariedade.

ISBN: 978-84-453-4671-6

Publicación onde se reco-

(pvp: 5 €).

llen os relatorios do Con-

Autores: Julio Cabrera

greso Internacional de Po-

Varela e Juan Luis Pintos de Cea-Naharro (directores).

líticas de Xuventude, que

CD onde se recollen os estudos e análises desenvolvidos

tivo lugar en Santiago de

no libro do mesmo título.

Compostela, a cargo de
relatores

de

recoñecido
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prestixio nacional e internacional, que se achegaron a

Obra na que a prologuista Rosario Martínez fai un estudo

Galicia para darnos a súa visión sobre as políticas de xu-

sobre a traxectoria vital e a obra de Sofía Casanova e na

ventude que se están a levar a cabo en Galicia, España

que se traduce o libro Exóticas, unha selección de artigos

e Europa.

publicados no ABC e unha conferencia.

Alfombriña

Trazos de xénero da

Unidade responsable: SGI.

violencia escolar no

Colección: (Contos da igual-

ámbito galego

dade).

Unidade responsable: SGI.

Autora: Cristina Ferreirós.

Autor: Pilar Allegue Aguete...

ISBN: 978-84-96893-10-8 (co-

[et al.].

mercializa BAÍA Edicións)

ISBN: 978-84-453-4642-6

Coedición na que se preten-

(pvp: 12 €).

de romper coa tendencia, nos

Colección: (Estudos, nº 6).

contos infantís, de asignar ro-

Estudo pioneiro en ofrecer

les estereotipados a nenos e nenas.

datos acerca da violencia escolar desagregados por sexo
e, por suposto, con perspectiva de xénero. Partindo da

Coeducación afectivo-

análise dos diferentes tipos de violencia que se producen

emocional e sexual

no contorno educativo: postula o rexeitamento de todo

Unidade responsable: SGI.

tipo de violencia e o establecemento de vínculos sociais e

ISBN: 978-84-453-4639-6 (pvp:

de relacións que axuden a desenvolver esquemas, expec-

25 €).

tativas e habilidades alternativas á violencia.

Autoras: Lola Ferreiro Díaz...
[et al.].

A realidade das mulleres

Libro, inclúe CD, con materiais

galegas 2007

didácticos de coeducación afectivo-emocional e sexual

Unidade responsable: SGI.

de aplicación práctica nas aulas, dirixidos ao profesorado

Libro que pretende colaborar

de ensino infantil, primaria e secundaria.

no coñecemento da realidade
das mulleres de Galicia. No

Exóticas e escritos

desexo de ofrecer en cada edi-

xornalísticos. Sofía Casanova

ción algunha información no-

Unidade responsable: SGI.

vidosa, incorpora datos sobre

Autor: Sofía Casanova (prólogo:

a violencia de xénero.

Rosario Martínez Martínez)
ISBN: 978-84-7824-546-8 (comercializa Sotelo Blanco).
Colección: (As Letras das Mulleres; 10).
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Servizo Galego de Igualdade. Informe de Xestión

capacidade de traballo para superalos. Todo nunha épo-

de Actividades 2007

ca en que estas calidades non se valoraban nas mulleres

Unidade responsable: SGI.

nunha sociedade en guerra ou posguerra e nun territorio

Recompilación das actuacións

illado e rural como era daquela a Costa da morte.

de maior calado no traballo a
prol da igualdade entre mulle-

A realidade físico-deportiva das mulleres

res e homes realizado a tra-

en Galicia

vés do SGI. Este libro colabora

Unidade responsable: SGI.

na divulgación dos servizos

Autoras: Cristina López Villar...

e axudas ás que a poboación

[et al.].

galega pode acceder a través

ISBN: 978-84-453-4640-2 (pvp

deste organismo autónomo.

12 €)
Colección: (Estudos; 5).

Informe sobre o sexismo na publicidade dos

Esta publicación pretende reco-

medios de comunicación en Galicia

ller diferentes informacións re-

Unidade responsable: SGI.

lacionadas coas mulleres e ac-

Autoras: Colexio Profesional

tividade físico-deportiva, tenta combinar informacións de

de Xornalistas de Galicia.

carácter xeral con datos estatísticos da realidade galega.

O informe elaborado por iniciativa da Comisión Asesora

Amor vermello e escritos sociais e políticos

de Publicidade non Sexista

Unidade responsable: SGI.

pretende proporcionar unha

Autoras: Alexandra Kollontai.

ferramenta ao sector da publi-

Prólogo: Encarna Sánchez

cidade e tamén aos cidadáns

Cepeda.

como protagonistas á hora de

ISBN: 978-84-7824-567-3 (pvp

decidir a publicidade que queremos.

20 €)
Colección: (As Letras das

Celia Rivas Casais. Pioneiras da Costa da Morte

Mulleres; 11).

Unidade responsable: SGI.

Nesta publicación recóllense

Autores: Lilí Díaz Rivas e Ben-

sete textos da revolucionaria e

jamín Trillo.

feminista Alexandra kollontai que plasma a súa contribu-

Colección: (Pioneiras. Mulleres

ción á igualdade das mulleres a través dos seus artigos

Empresarias Galegas).

sociais.

A historia de Celia Rivas, primeira muller camioneira da
España da Guerra Civil, é un
exemplo de espírito emprendedor: autoconfianza, valor e a
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Estudo de recursos de

réxime da sociedade legal de gananciais, o réxime de se-

atención a vítimas da

paración de bens e o réxime de participación.

violencia
Unidade responsable: SGI.

Separación e divorcio

Memoria de avaliación do Progra-

Unidade responsable: Secre-

ma Rodela nesta a súa primeira

taría Xeral da Igualdade.

edición desenvolvida ao longo de

A diferenza entre separación

2008.

e divorcio, consecuencias legais, tramitación, asistencia

7.2 Guías e folletos

xurídica, servizo de mediación
e outros aspectos desta situa-

Guía sobre a regulación

ción están tratados neste tríp-

económica do matrimonio

tico.

e as parellas de feito
Unidade responsable: Secre-

Sucesións

taría Xeral da Igualdade.

Unidade responsable: Secre-

Autoras: Mª Isabel Pérez

taría Xeral da Igualdade.

Vallejo e Paula Reyes Cano.

Tríptico sobre a sucesión tes-

Informa sobre a regulación

tada (funcións e clases de tes-

económica do matrimonio e as parellas de feito.

tamento, pactos sucesorios, o
usufruto do cónxuxe viúvo, as

As fillas e os fillos

lexítimas), a sucesión intesta-

Unidade responsable: Secreta-

da e o imposto de sucesións.

ría Xeral da Igualdade.
Folleto explicativo sobre os de-

Da violencia de xénero podemos saír

reitos e os deberes dos fillos, a

Unidade responsable: Secre-

súa filiación, patria potestade,

taría Xeral da Igualdade.

custodia e a súa independen-

Que é a violencia de xénero,

cia.

como romper o círculo da violencia, marchar da casa, como

Réximes económicos do

planificar a saída do fogar e

matrimonio

onde acudir son os temas tra-

Unidade responsable: Secreta-

tados neste tríptico

ría Xeral da Igualdade.
Folleto sobre os distintos réximes económico-matrimoniais
existentes no noso dereito, as
capitulacións matrimoniais, o
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Que facer se sufriches

e profesionais, como recoñecemento, declaración e cua-

violencia sexual

lificación do grao de minusvalidez, educación, formación

Unidade responsable: Secre-

e emprego, beneficios fiscais, prestacións económicas,

taría Xeral da Igualdade.

prestacións sociais e sanitarias, vivenda e accesibilidade

Delitos contra a liberdade

e outros beneficios.

sexual, que facer, denuncia e
proceso penal, recomenda-

Cursos de idiomas no

cións, enderezos e teléfonos

estranxeiro

onde dirixirse.

Unidade responsable: Secretaría
Xeral do Benestar. Dirección Xeral

E eu, que podo facer?

de Xuventude e Solidariedade.

A violencia machista

Esta guía recolle unha ampla e va-

tócanos a todos e a

riada selección de cursos internacio-

todas

nais, en máis de 80 escolas de idio-

Unidade responsable:

mas situadas en diferentes países.

Secretaría Xeral da Igual-

Os idiomas que se poden estudar son o inglés, francés,

dade.

alemán, italiano, portugués, ruso e chinés.

Folleto divulgativo contra a violencia machista.

Cadernos de viaxe. A Ribeira Sacra II
Lei galega para a igualdade de

Unidade responsable: Secretaría

mulleres e homes

Xeral do Benestar. Dirección Xeral

Unidade responsable: Secretaría

de Xuventude e Solidariedade.

Xeral da Igualdade.

Autor: Anxo Fariña Temprano.

Impresión en formato libro da Lei

Colección: (Cadernos de viaxe).

7/2004, do 16 de xullo, galega para

Caderno de viaxe, ou sexa, unha

a igualdade de mulleres e homes,

mestura entre un diario e unha

actualizada.

guía. Unha narración con información desde un punto de vista máis

Guía de vantaxes e

persoal.

medidas de apoio
para persoas con

Cadernos de viaxe. Os Ancares

discapacidade

Unidade responsable: Secretaría

Unidade responsable:

Xeral do Benestar. Dirección Xeral

Secretaría Xeral do Be-

de Xuventude e Solidariedade.

nestar. Dirección Xeral

Autor: Anxo Fariña Temprano.

de Acción Social.

Colección: (Cadernos de viaxe).

Guía onde se pode atopar información sobre servizos e

Caderno de viaxe, ou sexa, unha

prestacións para as persoas con discapacidade, familias

mestura entre un diario e unha
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guía. Unha narración con información desde un punto de

Cursos de formación para mulleres

vista máis persoal.

Unidade responsable: SGI.
No exercicio 2008 e do mes-

Comisión Europea. Xuventude en Acción. Guía do

mo xeito que no ano anterior,

Programa

o SGI define as súas convo-

Unidade responsable: Secreta-

catorias de axudas e subven-

ría Xeral do Benestar. Dirección

cións en función das entida-

Xeral de Xuventude e Solida-

des beneficiarias. O manual

riedade.

contén unha relación de de-

Tradución da guía do Programa

reitos e obrigas das alumnas,

Europeo Xuventude en Acción,

que constitúe o marco de re-

destinado a que os mozos fagan

ferencia para poder recibir a formación.

proxectos europeos con cargo a
este programa.

Proxecto Rodela. Protocolo de acompañamento
para asociacións

Guía carnéxove euro 30

Unidade responsable: SGI.

Unidade responsable: Secreta-

O programa Rodela é un proxec-

ría Xeral do Benestar. Dirección

to de voluntariado específico

Xeral de Xuventude e Solida-

dirixido a entidades de acción

riedade.

voluntaria no que se forma aos

Guía de todas as vantaxes e

colaboradores destas entidades

descontos que se ofrecen aos

no acompañamento e tratamen-

usuarios do carné xove euro 30

to das vítimas da violencia de

(menores de trinta anos).

xénero. Nesta publicación danse a coñecer as liñas de
desenvolvemento dos protocolos establecidos para a for-

Execución do Plan Galego do Voluntariado

mación específica destas persoas.

2006-2010
Unidade responsable:

7.3 Publicacións periódicas

Secretaría Xeral do
Benestar. Dirección

Recompilación normativa

Xeral de Xuventude e

2007

Solidariedade.

Unidade responsable: Secretaría

O Plan galego de vo-

Xeral.

luntariado serve de

ISSN: 1139-8558

guía para establecer

Recompilación

as accións que en materia de voluntariado desenvolve a

CD-Rom de todo o publicado no

Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

DOG e no BOE en relación coas

normativa

en

competencias da Vicepresiden-

240

Documentación e publicacións

cia da Igualdade e do Benestar. En formato libro edítanse

Directorio de fundacións e entidades de iniciativa

os índices: por rango normativo, por orde cronolóxica e

social 2008

por materias.

Unidade responsable: Secretaría Xeral.

Memoria 2007

ISSN: 1697-1000.

Unidade responsable: Secreta-

Operación estatística número

ría Xeral.

25102 que recolle as funda-

ISSN: 1697-9982

cións e entidades de iniciativa

Recolle todas as actividades

social inscritas nos rexistros

desenvolvidas por esta Vicepre-

da

sidencia durante o ano 2007 e

pondentes ás distintas áreas,

os programas que se levaron a

familia, infancia, menores, xuventude e muller.

Vicepresidencia

corres-

cabo, distribuídos segundo as

Estatística de adopcións e acollementos 2008

áreas de competencia.

Unidade responsable: Secre-

Estatística de familias

taría Xeral.

numerosas 2008

ISSN: 1139-644X.

Unidade responsable: Secretaría

Operación estatística núme-

Xeral.

ro 25201, correspondente ao

ISSN: 1139-4420

Plan Galego de Estatística

Operación estatística número

para 2008, no que se recollen

25202. Recolle as característi-

os datos referidos a adop-

cas básicas das familias nume-

cións e acollementos, a 31 de

rosas galegas, baseándonos na

decembro de 2007.

información que achegan os interesados na solicitude de
recoñecemento ou renovación do título que acredita a

Xenia. Mulleres e Ciencia

condición de familia numerosa.

Unidade responsable: Secretaría Xeral da Igualdade.

Directorio de centros 2008

ISSN: 1888-7198.

Unidade responsable: Secretaría

Revista

Xeral.

sensibilización dirixida a un

ISSN: 1887-4282.

público preuniversitario, fun-

de

información

e

número

damentalmente feminino, e

25103 que recolle os distintos

orientada a romper cos este-

centros inscritos nos rexistros da

reotipos de xénero na orienta-

Vicepresidencia da Igualdade e

ción académica e profesional.

do Benestar, correspondentes ás

En 2008 publicáronse dous números, correspondentes

súas distintas áreas.

aos meses de maio e outubro.

Operación

estatística
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Espazo cer0)tr3s. Revista galega de educación

Directorio de recursos galegos contra a violencia

infantil 0-3

de xénero

Unidade responsable: Secre-

Unidade responsable: SGI.

taría Xeral da Igualdade.

O obxectivo desta guía de re-

ISSN: 1889-223X

cursos é servir de ferramenta

Nova publicación periódica,

de actuación ás persoas, aso-

número 1 correspondente ao

ciacións e establecementos

mes de decembro de 2008,

que participan nos progra-

que nace como un recurso

mas de acción cidadá contra

educativo que aspira a se

a violencia de xénero Rodela

converter nun espazo de co-

e Eucolaboro pero tamén po-

municación e de intercambio de experiencias no eido da

ñer en mans de profesionais

educación infantil.

e persoas comprometidas unha relación actualizada dos
recursos de loita contra a violencia de xénero que existen

Infoxove

en Galicia.

Unidade responsable: Secretaría Xeral do Benestar.
Dirección Xeral de Xuventude
e Solidariedade.
ISSN: 1886-3035
Publicación de carácter mensual (do número 22 ao 33), en
formato xornal, na que se pretende dar a coñecer as últimas
novas, programas, ofertas, etc., dirixidas á xuventude galega.

Estatística de violencia de xénero 2008
Unidade responsable: SGI
ISSN: 1889-3988
Operación estatística número
25404 na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de
xaneiro de 2008 e o 30 de xuño
de 2008.
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8.1 Adscritos á Vicepresidencia da Igualdade e do

n

Benestar

Os delegados provinciais da consellería competente en
materia de familia.

Comisión Galega Interinstitucional do Menor

n

Secretario: O subdirector xeral de Menores.

A Comisión Galega Interinstitucional do Menor é o órgano adscrito á Vicepresidencia, que coordina as actuacións

Tamén formarán parte da comisión:

das distintas administracións en materia de menores.

n

Normativa reguladora:

n

O delegado do Goberno en Galicia ou persoa en quen
delegue.
En representación das deputacións provinciais de Gali-

◗ Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refun-

cia, os seus respectivos presidentes ou, no seu defecto,

de a normativa reguladora vixente en materia de fami-

os deputados que estes designen.

lia, infancia e adolescencia, modificado polo Decreto

n

406/2003, do 29 de outubro.

En representación dos concellos da Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela, asistirán os seus respectivos alcaldes ou concelleiros que estes designen.

Funcións:
No ámbito autonómico terá a función de coordinación
das comisións técnicas interinstitucionais provinciais so-

Un representante da Sociedade Galega de Pediatría.

bre o menor, así como, o establecemento de directrices e

n

Un representante de Saúde Mental do Sergas.

plans de actuación.
Comisións Técnicas Interinstitucionais

Composición:
n

Provinciais sobre o Menor

Presidente: o/a conselleiro/a competente en materia de

As comisións técnicas interinstitucionais provinciais so-

familia.

bre o menor, adscritas ás respectivas delegacións da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, son órganos

n
n

Vocais:

asesores e consultivos da Administración da Comunidade

Un representante, con rango de director xeral, por cada

Autónoma de Galicia en materia do menor, coordinando

unha das consellerías competentes nas seguintes ma-

as actuacións dos diversos órganos que os integran.

terias: familia, educación, saúde pública, xustiza, asuntos sociais e inmigración.

Normativa reguladora:
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n

Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refun-

n

de a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia, modificado polo Decreto

Un experto no eido dos servizos sociais pola deputación
provincial respectiva.

n

406/2003, do 29 de outubro.

Un experto no eido dos servizos sociais polos concellos
da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol e
Santiago de Compostela, que se integrará na respectiva
comisión segundo a provincia á que pertenza.

Funcións:
n

Realizar estudos da situación e das necesidades dos di-

n

versos servizos relacionados co menor.
n

considera conveniente, a autoridade de quen dependan:

Elaborar propostas aos órganos competentes das administracións públicas afectadas, das medidas a adoptar

Poderán formar parte das comisións provinciais, se o

n

e programas de actuación que se consideren máis ade-

Un representante do Xulgado de Menores por cada provincia.

cuados ás necesidades reais.
n

n

Elaborar informes e ditames por petición dos órganos

Observatorio Galego da Familia

competentes da Xunta de Galicia.

O Observatorio Galego da Familia é un órgano colexiado

Solicitar das diversas administracións públicas toda a

de carácter consultivo e de apoio ao Desenvolvemento

información e documentación que lles sexa necesaria

das políticas sociofamiliares adscrito á Vicepresidencia

para desenvolver mellor as súas funcións, excepto a

da Igualdade e do Benestar.

que teña carácter reservado, ao abeiro do disposto na
n

normativa vixente.

Normativa reguladora:

Propoñer e executar as pautas de actuación conxunta

◗ Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refun-

dos casos graves, conflitos que requiran unha actuación

de a normativa reguladora vixente en materia de fami-

coordinada dos diversos sectores implicados, para que

lia, infancia e adolescencia, modificado polo Decreto

no seu caso sexan levadas á práctica polo órgano com-

406/2003, do 29 de outubro.

petente.
Funcións:
Composición:
n

Presidente: o respectivo delegado/a provincial da con-

Ten como obxectivos:
n

sellería competente en materia de familia.

Coñecer a situación da familia en Galicia, proporcionando unha visión global da situación sociofamiliar na comunidade autónoma.

n

n

Vogais: Un representante por cada unha das conselle-

n

Formular propostas e recomendacións tendentes a pro-

rías competentes en materia de familia, educación, saú-

mover unha mellor planificación das accións e medidas

de pública, asuntos sociais, xustiza e inmigración.

emprendidas pola Administración autonómica neste

Secretario: Un dos membros da respectiva comisión,

eido.

libremente elixido polos seus integrantes de entre os

n

representantes da Administración da Comunidade Au-

As funcións son, entre outras, as seguintes:

tónoma.

n

Realizar análises e estudos desde unha perspectiva in-

Poderán formar parte polas corporacións locais, se o

tegral e interdisciplinaria sobre a situación das familias

consideran oportuno:

na comunidade autónoma.
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n

Propoñer criterios de actuación coordinada e harmóni-

res:

ca en materia de familia entre os distintos departamen-

n

tos da Administración autonómica e local.
n

Dous representantes das organizacións e asociacións
familiares da comunidade autónoma.

Facer propostas aos órganos competentes das admi-

n

O presidente da Sociedade de Pediatría de Galicia.

nistracións públicas relativas aos programas de actua-

n

n

n

n

ción que se consideren máis adecuadas ás necesidades

d) A Delegación do Goberno de Galicia poderá nomear

reais.

un representante que terá voz e voto.

Elaborar informes e ditames por petición dos órganos
competentes da comunidade autónoma.

Fundación Galega para a tutela de adultos

Elaborar propostas e informes ao representante espa-

A Fundación Galega para a Tutela de Adultos, foi consti-

ñol no Observatorio Europeo de Políticas Familiares

tuída mediante escritura pública o día 18 de outubro de

para a súa presentación perante este.

1996 ante a necesidade de prestar unha atención persoal

Manter contactos coas organizacións e asociacións fa-

e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade,

miliares da comunidade autónoma e centros que teñen

incapacitadas xudicialmente, e das que o xuíces atribúen

como finalidade a atención sociofamiliar.

a súa tutela á Xunta de Galicia.

Solicitar información sobre a situación demográfica
e sobre as actividades e programas relacionados coa

Por orde do 21 de marzo de 2006 se modificou a clasi-

familia que leven a cabo as distintas comunidades au-

ficación da Fundación Galega para a Tutela de Adultos,

tónomas.

definíndose como benéfico-social e se adscribiu á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Gali-

Composición:

cia como departamento competente para o exercicio das

O Observatorio Galego da Familia está integrado polos se-

Funcións de Protectorado.

guintes membros distribuídos do seguinte xeito:
n

Presidente: O Vicepresidente

Situación actual trala última modificación estatutaria.

n

Secretario: A secretaria xeral da Igualdade.

En xuntanza extraordinaria do Padroado da Fundación,

n

Vogais:

celebrada o día 7 de xullo de 2006, se aprobou a modificación dos Estatutos da Fundación.

a) Representantes da Administración autonómica:
1. Un representante, con categoría de director xeral no-

O Consello da Xunta, na súa reunión do 22 de febreiro

meado por cada unha das consellerías do Goberno de

de 2007, adoptou, entre outros, o Acordo de “Autorizar

Galicia.

a modificación dos estatutos da Fundación Galega para a

2. O/A director/a xeral do Instituto Galego de Estatística.

Tutela de Adultos”.

b) Representantes da Administración local:

Por escritura notarial outorgada en Santiago de Compos-

n

Dous representantes da Federación Galega de Munici-

tela de data 22 de marzo de 2007, se procede a elevar a

pios e Provincias, nomeados por esta.

públicos a modificación dos estatutos da Fundación.

c) Representantes de entidades e asociacións familia-

A partir da inscrición no Rexistro Único de Fundacións de
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Interese Galego das modificacións estatutarias, a Funda-

n

ción Galega para a Tutela de Adultos, denominarase Fun-

Presidente.- O Vicepresidente da Igualdade e do Benestar.

dación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e

n

Vicepresidente/a.- A Secretaria Xeral do Benestar.

Atención ás Persoas en Situación de Dependencia.

n

Vogais.-

n

O Secretario Xeral e de Relacións Institucionais.

Fundación galega para o impulso da autonomía

n

A Secretaria Xeral de Igualdade.

persoal e atención ás persoas en situación de

n

O Director Xeral de Acción Social.

dependencia. (Funga)

n

O Director Xeral de Xuventude e Solidariedade.

A “Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Per-

n

soal e Atención ás Persoas en Situación de Dependen-

Secretario.- Un/a funcionario/a proposto/a pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

cia”, é unha entidade constituída pola Xunta de Galicia,
de interese galego, sen ánimo de lucro, con personalidade

Finalidade

xurídica propia que ten afectado de modo duradeiro o seu

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral na

patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se

defensa e protección das persoas en situación de depen-

expoñen polo miúdo no artigo 7 dos seus Estatutos.

dencia e poderanse agrupar nos seguintes apartados:

No seus orixes á Fundación se dedicaba exclusivamente

a) A
 protección xurídica e social das persoas maiores de

ó área de tutela, posteriormente no ano 2006, se proce-

idade incapacitadas legalmente e en situación de des-

de á modificación dos seus estatutos, para adaptalos á

amparo, a través do exercicio da Tutela e da Curadoría,

nova situación que se derive da aplicación da Lei estatal

no seu caso da Defensa Xudicial en procesos de incapa-

de dependencia e á futura Lei galega de Servizos Socias

citación, e da administración legal do patrimonio dos/

e de creación do Instituto Galego de Servizos Socias. Esta

das tutelados/as.

modificación comprende o cambio de denominación, ampliación dos fins e cambio na estrutura dos órganos de
goberno e directivo.

b) Impulsar recursos, prestacións, actividades, programas, proxectos e equipamentos destinados á promover a autonomía persoal, mellorar a accesibilidade e fa-

A partir de este momento, o traballo da Fundación, estru-

vorecer a integración social das persoas que están en

túrase en dúas áreas:

situación de dependencia, nomeadamente as persoas

n

a área de Tutela.

n

e a área de Dependencia.

con discapacidade e persoas maiores.
c) Impulsar recursos, prestacións, actividades, progra-

Como principal órgano unipersoal de xestión da Funda-

mas, proxectos e equipamentos orientados á informa-

ción, o Padroado nomeou unha Directora Técnica .

ción, orientación, apoio, intervención e asesoramento
individual ou comunitario aos familiares de persoas en

O Padroado da Fundación está composto na súa totalida-

situación de dependencia e ás persoas que asumen as

de por Altos Cargos da Xunta de Galicia.

tarefas de coidado.

A súa composición e a que sigue:

d) Impulsar actividades de divulgación e sensibilización
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de dependencia.

a prol da integración social e visualización destes colectivos.

m) O
 rganizar fondos de documentación e investigación
sobre servizos sociais de atención ás persoas en situa-

e) Colaborar na xestión dos Servizos e Centros de ser-

ción de dependencia.

vizos sociais de atención ás persoas en situación de
dependencia.

En particular, para o cumprimento das súas finalidade e a
f) Participar na elaboración de estudos e análises sobre a
avaliación dos servizos sociais de atención ás persoas

título orientativo, a Fundación, xa sexa por iniciativa propia ou en colaboración con terceiros, poderá:

en situación de dependencia.
n

g) Organizar, desenvolver e poñer en marcha modelos de

Establecer convenios e , no seu caso, protocolos de colaboración con institucións públicas ou privadas, que se

xestión da calidade nos servizos sociais de atención ás

dediquen a idénticos ou similares fins.

persoas en situación de dependencia.
n

h) Desenvolver actuacións preventivas de situacións de

Subscribir os oportunos contratos con persoas físicas
ou xurídicas, públicas ou privadas, para o cumprimento

dependencia, de risco ou necesidade social relaciona-

dos seus fins.

das coa materia.
n

i) Fomentar accións de patrocinio, solidariedade e finan-

Coordinar as súas actividades con aquelas outras que
realicen as Administracións Públicas ou calquera outra

ciamento no ámbito dos servizos de promoción da au-

institución, orientadas aos fins da Fundación.

tonomía persoal e de atención ás persoas en situación
de dependencia, por parte de empresas e entidade públicas e privadas.

n

Participar e colaborar no deseño, desenvolvemento e
execución de proxectos de ámbito estatal e internacional.

j) Impulsar a investigación, produción, distribución e execución de proxectos en Novas Tecnoloxías aplicadas á

O Padroado terá plena liberdade para determinar as acti-

rehabilitación, á accesibilidade e o deseño para todos,

vidades que, ao seu xuízo e dentro dos fins da Fundación

ás axudas técnicas e á promoción da autonomía per-

e do Ordenamento Xurídico vixente, sexan as máis axeita-

soal.

das ou convenientes en cada momento, coa intención de
alcanzar os obxectivos concertos da Fundación.

k) Fomentar actividades de carácter educativo, técnico,
científico e cultural no ámbito da promoción da auto-

Consello galego do voluntariado

nomía persoal e a atención ás persoas en situación de

O día 11 de abril de 2002 constituíuse o Consello Galego

dependencia.

do Voluntariado da Comunidade Autónoma, regulado na
Lei 3/2000 do voluntariado de Galicia, do 22 de decem-

l) Participar na formación de profesionais relacionados

bro, como órgano consultivo e asesor en materia de vo-

cos servizos sociais de atención ás persoas en situación

luntariado, adscrito á Vicepresidencia da Igualdade e do
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Benestar.

No caso de non estar previsto nas citadas disposicións,
aplicarase o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novem-

n

Presidente: presidente da Xunta de Galicia.

bro, de réxime xurídico das administracións públicas e

n

Vicepresidente: o/a conselleiro/a da consellería compe-

do procedemento administrativo común, para os órganos

tente en materia de voluntariado.

colexiados.

n

Vogais:
16 vogais en representación da Administración auto-

Funcións:

nómica.

Son funcións principais do consello (artigo 25.2 da Lei

n

4 representantes de entidades locais.

3/2000):

n

1 representante do Consello da Xuventude de Galicia.

n

6 representantes das entidades de acción voluntaria.

n

3 representantes das organización sindicais.

n

1 representante da Confederación de Empresarios de

n

n

n

Informe e análise das actividades de voluntariado.

n

Emitir ditames de natureza preceptiva ou facultativa

Galicia.

nos casos e sobre as materias que a referida lei deter-

Secretaría: director/a xeral do Voluntariado.

mina.

Organización e funcionamento:

n

Elaborar por propia iniciativa ou por solicitude dos ór-

O Regulamento de organización e funcionamento do Con-

ganos de goberno e/ou da Administración da Xunta de

sello Galego do Voluntariado foi aprobado polo Consello

Galicia, informes ou estudios sobre as reformas da nor-

do 5 de decembro de 2002.

mativa vixente que se consideren necesarias para favorecer a promoción do voluntariado en Galicia.

Natureza:
O Consello Galego do Voluntariado é o órgano consultivo

n

Asesorar ao Goberno na planificación e programación,

e asesor en materia do voluntariado da Administración

emitindo ditames ou formulando propostas de actua-

Autonómica de Galicia, e ten como fins darlle cumprimen-

ción en política de acción voluntaria.

to ao principio de participación pública e establecer unha
canle que sirva de foro de debate da acción voluntaria na

n

Comunidade Autónoma de Galicia.

Informar preceptivamente os anteproxectos e proxectos de disposicións normativas de carácter xeral que
afecten directamente ao voluntariado.

Para efectos administrativos, o consello está adscrito á
consellería con competencias en materia de Voluntaria-

n

do.

Asesorar e elevar aos órganos de goberno da Xunta de
Galicia propostas e iniciativas en relación cos distintos
campos nos que se desenvolva a acción voluntaria, así

Réxime xurídico:

como propoñer os criterios que puidesen considerarse

A organización e funcionamento do consello rexerase

preferentes da actividade subvencionadora dos progra-

pola Lei 3/2000 do voluntariado de Galicia, modificada

mas de voluntariado.

pola Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas fiscais e administrativas e polo presente regulamento.

n

Analizar e dirixir propostas á Administración Pública
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galega, sobre medidas de fomento do voluntariado.

n

Resolución do 9 de marzo de 2001 pola que se publica
a composición do Pleno do Consello Galego das Per-

n

Ser informado do seguimento e avaliación que realice

soas Maiores e se nomea a súa secretaria (DOG n.º 57,

a Administración Pública galega sobre os programas de

do 21.03.2001). Corrección de erros no DOG n.º 64, do

voluntariado, así como das subvencións que se outor-

30.03.2001.

guen.
n
n

n

Resolución do 1 de xuño de 2001 pola que se publica

Emitir ditames, por instancia do Parlamento de Galicia,

a composición da Comisión Permanente do Consello

no eido da súa especialidade.

(DOG n.º 115, do 14.06.2001).

Coñecer da xestión dos plans autonómicos na materia.

n

Orde do 14 de xuño de 2002 pola que se modifican as
resolucións do 9 de marzo de 2001 e do 1 de xuño de

n

Emitir informe anual sobre o estado do voluntariado na

2001, actualizando a composición do Pleno e da Comi-

Comunidade Autónoma de Galicia.

sión Permanente do Consello Galego das Persoas Maiores (DOG n.º 126, do 02.07.2001).

n

Fomentar a participación en actuacións solidarias.

n

Promover a presenza dos axentes sociais nos órganos

Funcións:
n

de participación existentes relacionados coa solidarie-

Constituír un foro de debate sobre a temática relacionada coas persoas maiores.

dade.
n
n

Impulsar a participación dos maiores na prestación dos
servizos sociais propoñendo aos poderes públicos as

Aprobar a memoria anual de actividades.

iniciativas que considere oportunas.
Consello galego das persoas maiores

É un órgano consultivo de participación e colaboración do

n

Promover as relacións interxeracionais que faciliten a

colectivo dos maiores, adscrito á consellería e que está

solidariedade e a integración do maiores en todos os

formado por representantes das administracións, aso-

ámbitos da vida social.

ciacións de persoas maiores, federacións de centros de
atención ás persoas maiores e dos sindicatos que contan

n

con áreas sectoriais específicas para este colectivo.

Fomentar o asociacionismo das persoas maiores e prestar apoio ás asociacións que xa existen para potenciar a
presenza dos maiores na sociedade.

A estrutura do consello articúlase a través do pleno e da
comisión permanente.

n

Colaborar no Consello Galego de Servizos Sociais nas
áreas relacionadas coas persoas maiores.

Normativa reguladora:
n

Decreto 253/2000, do 5 de outubro, polo que se crea e

n

Propoñer os poderes públicos medidas que consideren

regula o Consello Galego de Persoas Maiores (DOG n.º

oportunas para conseguir un maior benestar dos maio-

207, do 25.10.2000).

res.
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n

Representar aos maiores de Galicia nos órganos de re-

vizo.

presentación dos maiores a nivel estatal (Consello Esta-

A Comisión Permanente, presidida pola directora, estará

tal das Persoas Maiores).

integrada por seis membros, elixidos entre os vocais que
compoñen o Consello, tres polos representantes das con-

n

Calquera outra función, relacionada coas persoas maio-

sellerías e tres polos vocais elixidos pola Xunta entre as

res, que lle poida ser encomendada.

persoas de recoñecido prestixio.

Consello do servizo galego de promoción da

Funcións:

igualdade do home e da muller

Son funcións do Consello en Pleno:

O Consello é, xunto coa Dirección, órgano superior do

n

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da

Aprobar a memoria de xestión anual e darlles traslado
dela ás institucións públicas competentes na materia.

Muller (artigo 4 da Lei 3/1991, do 14 de xaneiro).

n

Normativa reguladora:

n

Coordinar a actividade das distintas consellerías que se
dirixida á consecución dos obxectivos fixados na lei.

n

Calquera outra función que se determine regulamentariamente.

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller,

n

Aprobar o anteproxecto de orzamento do organismo.

funcionamento e composición e Decreto 312/1999, do 11

n

Aprobar o plan anual de actividades.

de novembro, polo que se refunde a normativa en materia de muller.

Son funcións da Comisión Permanente:
n

Adoptar todas as medidas necesarias para o cumprimento dos obxectivos do servicio.

Composición:
O Consello funciona en Pleno ou en Comisión Permanen-

n

Elaborar o anteproxecto de orzamento do servizo.

te. Está integrado polos seguintes membros:

n

Emitir informes sobre a memoria de xestión anual.

n

Cantas funcións lle encomende o Consello en Pleno ou

n

Presidente: a conselleira de Familia, Xuventude, Depor-

lle someta á súa consideración a directora.

te e Voluntariado.
n

Vicepresidente: a directora xeral do Servizo.

Comisión autonómica da muller

n

Vogais:

A Comisión Autonómica da Muller ten a finalidade de ser a

Un representante, con categoría de director xeral, no-

vía de comunicación entre o Servizo Galego de Promoción

meado por cada una das consellerías do Goberno de

da Igualdade do Home e da Muller e a sociedade en xeral,

Galicia, os representantes con categoría de director

sendo a canle da devandita comunicación as deputacións

xeral poderán designar suplentes que deberán ter a

e concellos, as asociacións de mulleres e os axentes so-

n

n

condición de subdirectores.

ciais, de forma que permita e favoreza a transformación

Cinco persoas de relevante prestixio no eido das cien-

do papel das mulleres na sociedade galega, fomentando

cias sociais, económicas e xurídicas designadas polo

unha participación máis activa destas.

Consello da Xunta de Galicia.
n

Secretario: actuará como secretario, con voz pero sen

Normativa reguladora:

voto, un funcionario designado pola directora do Ser-

Decreto 106/1997, do 17 de abril, polo que se regula a
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Así mesmo, por instancia de parte interesada, canaliza-

creación da Comisión Autonómica da Muller.

rá as queixas que se reciban en relación coa publicidade
sexista.

Funcións:
Serán funcións propias da comisión:
n

Asesorar, informar e propoñerlle á Dirección do Servizo

O labor da Comisión Asesora de Publicidade non Sexista

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Mu-

estará centrado na publicidade que se difunda a través de

ller cantas medidas se consideren convenientes en ma-

soportes publicitarios e os medios de comunicación que

teria de promoción e fomento da igualdade de ámbolos

teñen a súa sede principal nesta comunidade autónoma.

dous sexos e da participación da muller na vida política,
Naqueles casos nos que a publicidade sexa de ámbito

cultural, económica e social.

estatal a comisión asesora, unha vez analizado o asunto
n

n

Asesorar á Dirección do SGI respecto das accións que

obxecto de protesta, remitirá o asunto para o seu coñece-

se van levar a cabo para o cumprimento dos obxectivos

mento ao órgano para o efecto polo Instituto da Muller do

fixados na lei de creación do servizo.

Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Potenciar a coordinación entre as institucións que ac-

Normativa reguladora:

túen no eido da igualdade en Galicia.

Decreto 137/1998, do 30 de abril, polo que se crea a Comisión Asesora de Publicidade non Sexista e se regula a súa

Calquera outra actuación que lle fose encomendada polo

composición e funcionamento.

pleno do Consello do SGI. A Comisión Autonómica da Mu-

Decreto 312/1999, do 11 de novembro, polo que se refunde

ller estará composta polos seguintes membros:

a normativa existente en materia de muller.

n

Presidenta: directora xeral do SGI.

n

Vicepresidenta: elixida entre os membros da Comisión.

Composición:

n

Secretaria do SGI

A Comisión Asesora de Publicidade non Sexista estará

n

16 vogais en representación das vogalías da muller dos

integrada:

sindicatos máis representativos, das corporacións lo-

n

cais, asociacións de mulleres, asociacións profesionais

Presidente/a: directora xeral do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

e ONG.
n

Vicepresidente/a: secretaria do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

Comisión asesora de publicidade non sexista

Órgano colexiado adscrito ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller co obxecto de

n

asesorar e orientar as entidades, asociacións, axentes

Un/unha representante, con categoría de director/a xeral

publicitarios que o requiran, ofrecendo criterios alterna-

por cada unha das seguintes consellerías, designado polo

tivos para eliminar o sexismo nas mensaxes publicitarias

conselleiro/ a respectivo/a:

e incorporar accións positivas que coadxuven á erradica-

n

ción de todo tipo de discriminación por razón de sexo das
persoas.

Vogais:

Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e
Administración Pública.

n

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
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n

Consellería de innovación, Industria e Comercio.

facilitando criterios e alternativas co fin de evitar o

n

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turis-

sexismo na publicidade.

mo.
n

n

Un/unha representante da Secretaría Xeral de Rela-

n

Servir de vía para canalizar e orientar as queixas que

cións cos Medios Informativos designado polo seu se-

se reciban pola publicidade sexista, de acordo co esta-

cretario xeral.

blecido na Lei xeral de publicidade.

Un/unha representante dunha asociación de mulleres
que forme parte da Comisión Autonómica da Muller,

n

Calquera outra función que, no marco das súas compe-

designado/a pola directora xeral do Servizo Galego de

tencias, se lle atribúa por algunha disposición xeral ou

Promoción da Igualdade do Home e da Muller, por pro-

regulamentaria.

posta da referida Comisión Autonómica da Muller.
n

n

Un/unha representante das asociacións de consumido-

Observatorio de publicidade

res designado/a polo Consello Galego de Consumido-

A Comisión Asesora de Publicidade non Sexista, na sesión

res e Usuarios.

celebrada o día 10 de marzo de 2003, acordou crear, a ni-

Un/unha representante da Compañía de Radio- Televi-

vel autonómico, e no seo desta comisión, un Observatorio

sión de Galicia designado/a polo presidente do Conse-

de Publicidade, co fin de lograr unha

llo Asesor por proposta deste.
n

Un/unha representante das asociacións de xornalistas

maior efectividade no desenvolvemento das competen-

designado/a pola directora xeral do Servizo Galego de

cias que ostenta nesta materia. o devandito observatorio

Promoción da Igualdade do Home e da Muller, por pro-

terá as seguintes funcións:

posta das asociacións de xornalistas do territorio da

n

Comunidade Autónoma.
n

campañas publicitarias consideradas sexistas.

Un/unha representante do Servizo de Cooperación, Estudos e Programas do Servizo Galego de Promoción da

n

A recollida de denuncias cidadáns sobre anuncios e

n

Análise e clasificación dos contidos denunciados co fin

Igualdade do Home e da Muller, designado pola direc-

de obter unha visións a situación actual da publicidade,

tora xeral deste.

xerada na Comunidade Autónoma de Galicia, con res-

A xefa de gabinete de comunicación da Consellería de

pecto á muller.

Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, designada
pola conselleira.

n

Recibir información sobre medidas e actividades que
poñan en marcha as administracións públicas en mate-

n

ria de publicidade non sexista.

Secretario/a: funcionario/a do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, designado/a
pola súa directora xeral.

n

Constituír un foro de intercambio e comunicación sobre
a publicidade non sexista, entre esta Administración e
a sociedade.

Funcións:
Corresponderán á Comisión Asesora de Publicidade non
Sexista as seguintes funcións:
n

Atender as peticións de asesoramento que se remitan,

n

Difundir a información obtida co fin de continuar fomentando o rexeitamento ao tratamento discriminato-
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rio na publicidade e nos medios de comunicación. As

os convenios que a Xunta de Galicia poida establecer

denuncias feitas ao observatorio poderán canalizarse a

con elas.

través do teléfono 900 400 273 ou do teléfono do SGI,
e deberán cumprir os seguintes requisitos:

n

Dirixirlle á Xunta de Galicia memorias, reflexións e análises que reflictan a situación da mocidade como grupo

n

n

Que sexa publicidade aparecida no ámbito territorial da

social, ó tempo que propoñe-las medidas legais que xul-

Comunidade Autónoma de Galicia.

gue necesarias ou convenientes.

Que o contido sexista do anuncio encaixe dentro da de-

n

Elevar anualmente ó Parlamento unha memoria na que

finición recollida no artigo 3 da Lei 34/1988, xeral de

se reflicta a situación da xuventude como grupo social,

publicidade, no que se dispón que se entenderá como

ó tempo que propoñe-las medidas legais que xulgue

publicidade ilícita a que atente contra a dignidade da

necesarias.

persoa ou vulnere os valores e dereitos recoñecidos na
Constitución, especialmente no que se refire á infancia,

n

á xuventude e á muller.

Participación no artellamento da política de xuventude
a nivel estatal a través da súa representación no “Consejo de la Juventud de España”.

Non se atenderán aspectos xurídicos, si de trámite e de
sensibilización.

n

Leva-lo Rexistro de Organizacións Xuvenís de Galicia.

Consello da xuventude de galicia (cxg)

n

Aqueloutras funcións, tanto de asesoramento e consul-

É unha entidade institucional creada co obxectivo de ar-

ta como de xestión e mesmo de execución en materia

tellar unha política global para a mocidade. Composta por

de xuventude, que lle poidan vir atribuídas ó abeiro das

21 asociacións xuvenís, o CXG é unha entidade de dereito

disposicións legais ou regulamentarias.

público con personalidade xurídica propia.
n

Todas aquelas necesarias para o exercicio da súa fun-

Normativa reguladora:

ción informativa, coordinadora e impulsora de activida-

Lei 2/1987, de 8 de maio, do CXG

des diante da mocidade e das organizacións xuvenís,
así como as necesarias para actua-los seus fins, sen
prexuízo das atribuídas a outros suxeitos ou órganos.

Funcións:
n

Elaboración e aprobación de informes e ditames, que
serán preceptivos para a Xunta de Galicia cando se trate de promulgar disposicións que atinxan de xeito específico á mocidade como colectivo social, na orde educativa, socio-cultural, sanitaria, laboral ou calquera outra.

n

Emitir informe previa e preceptivamente sobre as dotacións orzamentarias dedicadas a subvenciona-las
actividades de organizacións xuvenís, así como sobre
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8.2 Adscritos a outras consellerías ou

n

administracións nos que participa a

Comisión Provincial de Distribución de Alimentos e Excedentes da UE na Cruz Vermella (Lugo).

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
n

Consellos Municipais da Muller (Vigo e Poio).

n

Comisión Provincial de Vivenda.

n

Comisión Coordinadora de Centros de Información e

n

Comisión Sectorial de Sanidade e Servizos Sociais.

n

Comisión Técnica Carné Xove (INJUVE).

VE).

n

Comisión Técnica Xuventude con Europa (INJUVE).

Comisión Coordinadora Interconsellerías en Materia de

n

Comisión Tripartita de Prevención e Integración de Dro-

Documentación Xuvenil (INJUVE).
n

n

Comisión Coordinadora do Voluntariado Xuvenil (INJU-

Drogodependencias.
n

Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüís-

godependentes.
n

Comité Autonómico da Cruz Vermella Española.

n

Comité de Investimento do Fondo Emprende.

ller.

n

Comité Directivo Executivo Eures Transfronteirizo.

Comisión de Seguimento do Plan Cuadrienal de Acción

n

Comité Executivo da Rede Española de Albergues Xu-

tica.
n

n

Comisión de Sanidade no Plan Integral de Apoio á Mu-

Exterior da Xunta de Galicia.
n

Comisión Galega de Obxección de Conciencia.

n

Comisión Galega de Protección Civil.

n

Comisión Interdepartamental de Loita contra a Pobre-

venís.
n

Comité Galego de Integración e Coordinación Ambiental.

n

Comité Organización do Congreso Internacional da Familia A familia: un reto cara o futuro.

za.
n
n

Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Comisión para o Estudio do Plan de Revitalización Demográfica de Galicia.

n

n

n

Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo.

de Xénero.

n

Consello Galego de Cooperativas.

Comisión Permanente de Publicación da Xunta de Ga-

n

Consello Galego de Educación e Promoción de Adultos.

Comisión Permanente de Experiencias sobre Violencia

licia.
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n

Consello Galego de Estatística.

n

Consello Reitor da Axencia Nacional Española para o
Programa Comunitario A xuventude con Europa.

n

Foro de Integración Social dos Inmigrantes.

n

Mesa Autonómica de Avaliación e Seguimento da Renda de Integración Social de Galicia.

n

Observatorio da Igualdade.

n

Observatorio da Infancia.

n

Padroado da Fundación Santiago Apóstol de Ciencias
Sociais.

n

Rede de Situación da Integración Social dos Inmigrantes.

n

Sociedade Anónima de Desenvolvemento Comarcal.

n

Comisión autonómica de prezos públicos

n

Comisión coordinadora do parque móbil da Xunta de
Galicia

n

Consello coordinador de Publicacións da Xunta de Galicia
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Información á cidadanía

9.1 Teléfono da Muller (900.400.273)

n

Educación pola igualdade, materiais non sexistas, publicidade discriminatoria...

Atención 24 horas
n

O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo que
funciona as 24 horas do día con cobertura para toda a

Apoio ao asociacionismo, xornadas, seminarios, subvencións a asociacións, publicacións...

n

Comunidade Autónoma de Galicia.

Políticas de igualdade, proxectos europeos actuacións
doutros organismos...

Este servizo está atendido por un equipo multidisciplinar

Pautas de actuación:

do Servizo Galego de Igualdade e coordinado por diferentes profesionais. Calquera muller pode facer unha con-

n

Anonimato e confidencialidade

sulta, tanto en horario laborable como non laborable e

n

Gratuidade do servizo

tamén en horario nocturno.

n

Inclusión de perspectiva de xénero

Desde o Teléfono da Muller infórmase e asesórase sobre

Seguimento das accións realizadas: (táboa 9.1)

cuestións relacionadas coas seguintes materias:
n

n

Separacións, divorcios, abandonos do fogar, sentencias

Táboa 9.1 Distribución das consultas segundo o sexo das persoas
que realizan as consultas

incumpridas...

Mulleres

Malos tratos, vexacións, ameazas, agresións sexuais,

Homes

92%
8%

acoso sexual...
n

Cursos ocupacionais, oposicións, bolsas de emprego,
creación de empresas...

n

Discriminación laboral, baixas por maternidade e paternidade, apoio á contratación...

n

Servizos sociais, casas de acollida, centros de información á muller, programas para mulleres desfavorecidas,
policía especializada, gabinetes de orientación, centros
de planificación...
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(táboa 9.2)

n

Derivación das denuncias de posibles situacións de
maltrato, abuso ou abandono comunicados o Teléfono

Táboa 9.2 Distribución das consultas segundo as áreas temáticas

Social, aos técnicos dos correspondentes órganos com-

Área de recursos

24%

petentes.

Área xurídica

22%

n

Punto de acceso a información actualizada

Área de atención psicolóxica

18%

n

Comunicación e coordinación cos técnicos responsa-

Outras

16%

bles dos diferentes servizos da Dirección Xeral de Ac-

Área de información do SGI

15%

ción Social.

Área de emprego

5%

Área de orientación profesional

0%

O total de consultas recibidas no servizo no ano 2008 foi
de 9161. O volume de consultas segue a ser moi superior

9.2 Teléfono social (900 333 666)

a anos anteriores á implantación da lei de dependencia.

O teléfono social (900 333 666), é un servizo de atención
telefónica dependente da Consellería de Traballo e Benes-

Área de maior: a área con maior número de consultas

tar, que ten un carácter gratuíto e horario ininterrompido

segue sendo as relacionadas coas persoas maiores, que

durante as 24 horas do dia os 365 días do ano.

supón o 52% de chamadas, das cales o 71% son consultas
relacionadas coa aplicación da Lei de dependencia

O servizo unifica nun só os anteriores servizos do Teléfono do Maior e o Teléfono da Infancia e inclúe tamén a área

Área de discapacidade: as chamadas deste colectivo fo-

de Persoas con Discapacidade e Dependencia, durante o

ron o 10% do total, e dentro destas o 73% son relaciona-

ano 2008.

das coa aplicación da Lei de dependencia.

Dende este servizo préstase información e orientación

Área de infancia: as consultas supuxeron o 22% do total

sobre recursos, servizos e programas dirixidos ás dife-

de chamadas.

rentes áreas de actuación ofertados pola Consellería de
Traballo e Benestar.

O restante 16% das chamadas corresponden as non relacionadas coa finalidade do teléfono social

Trátase de ofrecer unha atención próxima, accesible
e personalizada ao mesmo tempo que profesional aos
usuarios dende un enfoque psicosocial.

Total de chamadas realizadas ao servizo (táboa 9.3)
Táboa 9.3 Total chamadas recibidas no Teléfono Social

As características máis importantes do Teléfono Social

TOTAL CHAMADAS RECIBIDAS

son:

Non Relacionadas

n

Carácter gratuíto

Relacionadas

n

Ampla cobertura horaria

Área do Maior

n

Atención personalizada

Área de Discapacidade

n

Atención profesional

Área da Infancia

n

Confidencialidade

Total
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Nº

%

Nº

%

1.537

17%

4.723

52%

3.376

71%

647

73%

4023

44%

888

10%

2.013

22%

9.161

100%

Información á cidadanía

No ano 2008 destinouse un orzamento de 192.000€

como as súas familias.

9.2.1 Teléfono da infancia

Ademais o telefono da infancia está dirixido a todas as

O teléfono da infancia constitúese como unha liña gratuí-

persoas que coñezan casos de malos tratos á infancia ou

ta que ademais de proporcionar unha atención inmediata

que demanden información sobre os recursos e asesora-

a situacións urxentes e problemáticas, pode facilitar aos

mento en temas referentes aos dereitos da infancia.

menores unha vía de apoio, escoita o de simple coñecemento das inquietudes ou necesidades sentidas por este

Total de chamadas.

colectivo, independentemente de que este tipo de cha-

O número total de chamadas atendidas dende o servizo

madas non xeren outra actuación. Os usuarios do servizo

en relación a área de menor ascendeu a 2013 ao longo do

son os menores que precisen de axuda e orientación, así

2008. (figura 9.1, táboa 9.4 e figura 9.2)

Figura 9.1 Total das chamadas segundo a privincia de procedencia

900

814

662
600

300

213
157

167

0

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra Non facilita/
resto de España
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Táboa 9.4
TIPOLOXÍA DA DEMANDA

Nº

%

Internamento menor nun centro

104

5%

Comunicación sospeita de maltrato

274

14%

49

2%

194

10%

Dificultades na estrutura ou dinámica familiar

74

4%

Dificultade na relación cos pais

86

4%

Problema de conduta
Asesoramento situación de risco e ou desamparo

Dificultade na relación con outros nenos
Problemas escolares
Adiccións
Embarazo
Dificultade nas relacións sentimentais

18

1%

88

4%

1

0%

1

0%

4

0%

Problemas xudiciais

106

5%

Información

524

26%

Outros
Total

490

24%

2.013

100%

Figura 9.2.

Internamento menor nun centro
Comunicación sospeita de maltrato
Problema de conduta
Asesoramento situación de risco ou desamparo
Dificultades na estrutura ou dinámica familiar
Dificultade na relación cos pais
Dificultade na relación con outros nenos
Problemas escolares
Adiccións
Embarazo
Dificultade nas relacións sentimentais
Problemas xudiciais
Información
Outros
0

200

262

400

600

Información á cidadanía

Figura 9.3 Atención requirida

Atención directa
no teléfono
do Neno
66%

Derivación de cara
a outros servicios
9%
Derivación GOF
2%
Derivación SS.SS.
2%
Derivación do Equipo
Técnico do Menor
21%

Derivación COF
0%

*Procedencia da chamada segundo o interlocutor.

Figura 9.4 Procedencia da chamada segundo o interlocutor

700

588

600

510
500

400

319
300

200

220

199

177

100

0

Menor

Pai/nai
ou tutor

Outro
familiar

Outros

Profesional

Anónimo
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Figura 9.5 Relación sexo/idade do interlocutor

1.000

800

600

400

200

Home
Muller
0

0-10 anos

11-15 anos

16-18 anos

Adultos

Sen clasificar/
anónimo

Figura 9.6 Idade do menor

700

622
600

515
500

400

323
300

243

242

200

100

68

0

Menos de 1 ano

1-5 anos

6-10 anos

11-15 anos

16-18 anos

NS*

3%

12%

16%

31%

26%

12%

*Non se facilita/ non se pregunta
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Información á cidadanía

Figura 9.7 Sexo do menor

1.000

938

914
800

600

400

200

161

0

Home

Muller

NS*

*Non se facilita

Figura 9.7 Tipoloxía das comunicacións

Tipoloxía

%

Número

Maltrato físico

23%

Maltratao emocional

11%

Abandono físico e/ou neglixencia

38%

Situación risco social

20%

Abuso Sexual

4%

Abandono

1%

Explotación laboral

1%

Corrupción

0%

0

Maltrato prentatal

0%

0

Síndrome de Munchaüsen

0%

0

Outras

2%

62
30
105
56
10
4
2

5
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Táboa 9.5 Tipoloxía segundo a provincia de procedencia
A CORUÑA
Nº
%

LUGO
Nº

38

Maltrato Físico

22

35%

Abandono emocional

13

43%

Situación risco social

OURENSE
Nº
%

PONTEVEDRA
Nº
%

TOTAL

105

14%

11

10%

41

39%

7

11%

8

13%

25

40%

62

4

13%

4

13%

9

30%

30

15

36%

Abandono Fisico e/ou neglixencia

%

19

34%

13

23%

7

13%

17

30%

56

Denuncia abusos sexuais

3

30%

4

40%

0

0%

3

30%

10

Abandono

1

10%

1

10%

1

10%

1

10%

4

Explotación laboral

1

10%

0

0%

0

0%

1

10%

2

Outros

2

20%

0

0%

0

0%

3

30%

5

95

35%

43

16%

30

11%

95

35%

274

Total

9.2.2 Teléfono do Maior

Total das chamadas recibidas por meses

9.2.2.1 Área de atención ao maior

Táboa 9.7 Total de chamadas recibidas por meses
MES

Total das chamadas recibidas.
Táboa 9.6
TOTAL CHAMADAS RECIBIDAS ÁREA DE MAIOR

Nº

%

Relacionadas coa Área de Maior

4.723

75%

Non Relacionadas con dita área

1.537

25%

6.260

100%

Total

RELACIONADAS

NON RELAC.

TOTAL

%

Xaneiro

708

69

777

Febreiro

439

122

561

9%

Marzo

491

166

657

10%

Abril

655

239

894

14%

Maio

485

151

636

10%

Xuño

365

133

498

8%

Xullo

325

140

465

7%

Agosto

222

113

335

5%

Setembro

345

130

475

8%

Outubro

268

121

389

6%

Novembro

221

82

303

5%

Decembro

198

71

269

4%

4.722

1.537

6.259

100%

Total

266

12%

Información á cidadanía

Figura 9.9 Procedencia das chamadas por provincias

3.000

2.688

2.000

1.203
1.000

404

378
46

0

A Coruña

Lugo

Ourense

57%

9%

8%

Pontevedra Resto España
25%

1%

4
SC*
0%

*Sen clasificar
Táboa 9.8
PROCEDENCIA DAS CHAMADAS POR ÁMBITO

Nº

%

Rural

1.457

31%

Urbano

3.216

68%

Non se facilita/non se pregunta
Total

50

1%

4.723

100%
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Figura 9.10 Tipoloxía da consulta

Recursos asistenciais

420

Recursos xerais

3.434

Recursos específicos

561

Maltrato físico

7

Maltrato psíquico

7

Abuso material

1

Neglixencia

6

Abandono

8

Reclamacións ou queixas
Urxencias
Outros

54
0
226

Destinatarios

B. Sexo do destinatario (figura 9.12)
Figura 9.12 Sexo do destinatario

A. Idade do destinatario (figura 9.11)
Figura 9.11 Idade do destinatario

Menos de 65 anos
2%

3.000

Entre 65 e 79 anos
46%

2.812

2.000

NS*
23%

1.298
1.000

Máis de 80 anos
29%

613

0

*Non se facilita/ non se pregunta

Home

*Non se facilita

268

Muller

NS*

Información á cidadanía

C. Grao de dependencia do destinatario (figura 9.13)
Figura 9.13 Grao de dependencia do destinatario

Dependente
para ABVD
77%

NS*
23%

Autónomo
14%

*Non se facilita/ non se pregunta

D. Profesión que exerceu o destinatario (figura 9.14)
Figura 9.14 Profesión que exerceu o destinatario

2.500

1.981

2.000

1.500

1.000

1.005

931
569

500

234
3

0

Sector
primario

Sector
secundario

Sector
servizos

Ama de casa

NS*

SC**

*Non se facilita/non se pregunta
*Sen clasificar
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E. Modalidade de convivencia (táboa 9.9 e figura 9.15)
Táboa 9.9
MODALIDADE DA CONVIVENCIA

Nº

%

321

7%

Con cónxuxe

807

17%

Cónxuxe e outros familiares

347

7%

Con fillos

1612

34%

Con outros familiares

366

8%

8

0%

Só

En acollemento familiar

191

4%

1033

22%

38

1%

4723

100%

En centros
Non se facilita/non se pregunta
Outros
Total
Figura 9.15

Só

635

Con cónxuxe

1.132

Cónxuxe e outros familiares

531

Con fillos

1.963

Con outros familiares
Acollemento familiar

506
5

En centros

198

NS*
Outros

930
51

*Non se facilita/non se pregunta
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Información á cidadanía

Procedencia das chamadas segundo o
interlocutor (figura 9.16)
Figura 9.16

Persoa maior

342

Fillo/a

2.009

Cónxuxe

168

Outros familiares

1.319

Amigo
Veciño

71
51

Tratallador social
Profesional do dereito
Persoal sanitario

337
20
8

Outros
SC*

369
29

*Non se facilita/non se pregunta

B. Grao de satisfacción do servizo (táboa 9.10)

En relación ó servizo

A.Reincidencia na utilización do servizo (figura 9.17)
Figura 9.17 Reincidencia na utilización do servizo

Táboa 9.10
GRAO DE SATISFACCIÓN CO SERVIZO PRESTADO

Baixo
Satisfeito
NON
64%

SÍ
36%

Moi satisfeito
Non se facilita/Non se pregunta
Total

Nº

%

28

1%

4.259

90%

435

9%

1

0%

4.723

100%

*Non se facilita/ non se pregunta: 0%
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C. Medios de difusión do servizo (figura 9.18)
Figura 9.18 Medios de difusión do servizo

Xunta de Galicia

252

Vicepresidencia

1.529

Servizos sociais

465

Medios de comunicación

300

Internet

560

Guía telefónica

143

Centro de Saúde/Hospital

47

Centro de Tercera Idade

49

Asociacións

22

Amizades

140

Outros

660

NS*
SC**

555
1

*Non se facilita/non se pregunta
** Sen clasificar

D. Resolución da demanda (táboa 9.11 e 9.12)

Táboa 9.12

Táboa 9.11
RESOLUCIÓN DA DEMANDA

Inmediata
Diferida
Sen clasificar
Total

Nº

%

4.632

98%

88

2%

3

0%

4.723

100%

PROCEDENCIA DA CHAMADA POR ÁMBITO

Nº

Entidades

358

Particulares
Total

%

75%

117

25%

475

100%

9.2.2.2 Área de atención á discapacidade
(táboa 9.13)
Táboa 9.13
TOTAL CHAMADAS DE MINUSVALÍAS

272

888

Información á cidadanía

(figuras 9.19 e 9.20)
Figura 9.19 Total das chamadas por meses

Xaneiro

142

Febreiro

69

Marzo

63

Abril

89

Maio

98

Xuño

68

Xullo

82

Agosto

45

Setembro

72

Outubro

76

Novembro
Decembro

52
32

Figura 9.20 Total das chamadas por provincias

600

500

497

400

300

277

200

100

42

48
2

0

A Coruña

Lugo

Ourense

56%

5%

5%

Pontevedra Resto España
31%

0%

22

SC*
2%

*Sen clasificar
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A. Idade do destinatario (figura 9.21)
Figura 9.21 Idade do destinatario

NS*
134

15%

Máis de 45 anos
331

37%

Menos de 18 anos
105

12%

TOTAL
888

36%

Entre 18 y 45 anos
318

*Non se facilita/ non se pregunta

B. Sexo do destinatario (figura 9.22)

C. Porcentaxe de Discapacidade. (figuras 9.23, 9.24 e

Figura 9.22 Sexo do destinatario

9.25)
Figura 9.23 Porcentaxe de discapacidade

NS*
134

Menos de 33%
1

4%
6%
8%

Muller
392

44%

TOTAL
888

52%

Home
459

NS**
479

Entre 33% e 65%
51
Entre 65% e 75%
72

54%

TOTAL
888
32%

*Non se facilita/ non se pregunta
**Non se facilita/ non se pregunta
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Máis de 75%
285

Información á cidadanía

Figura 9.24 Motivo da chamada

Outros

51

Queixa ou reclamación

3

Denuncia

2

Información

37

Accesibilidade

31

Vivenda

3

Prestación sociais

23

Prestación económica

68

Emprego

0

Educación

0

Beneficios fiscais

7

Dependencia

643

Grao de minusvalía

20
0

200

400

600

800

Figura 9.25 Procedencia da chamada segundo o interlocutor

Procedencia

%

Interesado

29%

Fillo/a

5%

Pai/nai/titor

32%

Cónxuxe

7%

Outros familiares

17%

Amigo/veciño

1%

Profesional

6%

Outros

2%

NS*

2%

Número
257
42
288
58
147
12
50
20
14

*Non se facilita/ non se pregunta
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(figuras 9.26, 9.27 e 9.28)

9.2.2.3 Área de atención á dependencia (figuras 9.29,
9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e táboas 9.14

Figura 9.26 Tipo de actuación dende o servizo

e 9.15)
Figura 9.29 Total de chamadas

Derivación cara a
outros servizos
15

Atención
directa
873

2%
98%

Área de
maior
3.376

TOTAL
888

84%

16%
TOTAL
4.023

Figura 9.27 Resolución da demanda

Diferida
14

Inmediata
874

2%
98%
TOTAL
888

Figura 9.18 Reincidencia na utilización do servizo

NON
535

60%

40%

SÍ
353

TOTAL
888

276

Área de
discapacidade
647

Información á cidadanía

Figura 9.30 Total de chamadas por meses

600

573

480

407
337

360

386

299
Área
do maior
Área de
discapac.

274
228

240

223

209
167

143

136

130

120

TOTAL

61

47

Porcentaxe

70

64

54

49

31

35

51

26

23

0

xaneiro febreiro marzo

abril

maio

xuño

xullo

agosto setembro out.

novembro dec.

709

398

346

471

456

328

277

174

258

260

193

153

18%

10%

9%

12%

11%

8%

7%

4%

6%

6%

5%

4%

Figura 9.31 Total das chamadas por provincias

3.000

2.500

2.429

2.000

1.500

977

1.000

500

299

285
8

0

A Coruña

Lugo

Ourense

60%

7%

7%

Pontevedra Resto España
24%

0%

25
SC*
1%

*Sen clasificar
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Figura 9.32 Total de chamadas por ámbitos

NS*
44

Urbano
2.597

1%

65%

TOTAL
4.023

34%

Rural
1.382

*Non se facilita/ non se pregunta

Táboa 9.14 Tipoloxía da demanda
TIPOLOXÍA

Información
Reclamacións ou queixas
Total

Nº

Nº

%

3.318

98%

646

%

Nº

100%

3.964

%

99%

58

2%

1

0%

59

1%

3.376

100%

647

100%

4.023

100%

Nº

Táboa 9.15 Procedencia da chamada segundo o interlocutor

Nº

A. DE MAIOR
%

A. DISCAPACIDADE
Nº
%

58

2%

117

18%

175

4%

1.643

49%

286

44%

1.929

48%

132

4%

55

9%

187

5%

1.085

32%

134

21%

1.219

30%

79

2%

5

1%

84

2%

Profesionais

209

6%

28

4%

237

6%

Outros

156

5%

12

2%

168

4%

PROCEDENCIA DA CHAMADA

Persoa Maior/ Interesado
Fillo/a e Pai/Nai ou titor
Cónxuxe
Outros familiares
Amigo/veciño

Sen clasificar
Total

TOTAL
%

14

0%

10

2%

24

1%

3.376

100%

647

100%

4.023

100%
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Información á cidadanía

Figura 9.33 Sexo do chamante

4.000

3.000

2.919

2.000

1.043
1.000

61
0

Muller

Home

NF*

73%

26%

2%

*Non facilita

Figura 9.34 Sexo do beneficiario

3.000

2.481

2.000

1.209
1.000

333
0

Muller

Home

NF*

62%

30%

8%

*Non facilita
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Figura 9.35 Medios de difusión do servizo

Medios de difusión

Maior

Discap.

%

Número

Xunta de Galicia

122

9

3%

131

Vicepresidencia

1.386

446

46%

Servizos sociais

241

28

7%

269

Medios de comunicación

246

43

7%

289

Internet

338

35

9%

Guía telefónica

53

2

1%

Centro de Saúde/Hospital

13

0

0%

Centro de Tercera Idade

44

0

1%

Asociacións

17

1

0%

Amizades

86

7

2%

Outros

562

31

15%

NS*

268

45

8%

3.376

647

Figura 9.36 Resolución da demanda por parte dos técnicos

Diferida
33

1%

99%

Inmediata
3.990

TOTAL
4.023

resolución
da demanda
Inmediata
Diferida
Total

Maior
Núm.
%
3.345 99%
31
1%
3.376 100%

1.832

373
55
13
44
18
93
593
313
4.023

Figura 9.37 Reincidencia no uso do servizo

NS*
77

2%

NON
1.607

Discapacidade
Núm.
%
645 100%
2
0%
647 100%

40%

resolución
da demanda
Inmediata
Diferida
NS*
Total

TOTAL
4.023

Maior
Núm.
%
1.927
57%
1.372
41%
77
2%
3.376 100%

*Non se facilita/ non se pregunta

280

58%

SÍ
2.339

Discapacidade
Núm.
%
412
64%
235
36%
0
0%
647
100%

Información á cidadanía

9.3 Teléfono Xove (902 152 535)

prazarse a calquera dos puntos de información da nosa

O Teléfono Xove é un servizo de información dirixido á

Comunidade Autónoma. Este servizo de información está

xuventude galega co fin de facilitar toda a información de

a disposición do usuario de luns a venres, das 9:00 ás

interese a este colectivo, sen necesidade de ter que des-

21:00 horas. (figuras 9.38 e 9.39)

Figura 9.38 Número de chamadas

1.600

1.448
1.400

1.200

1.000

821
800

600

383
400

281

200

0

1º trim.

2º trim.

3º trim.

4º trim.

Figura 9.39 Procedencia das chamadas

1.000

996

800

662
600

431

453

Móbeis

Outras

400

200

197

194

Lugo

Ourense

0

A Coruña

Pontevedra
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(figura 9.40)

9.4 Teléfono Solidario (900 400 800)
O teléfono solidario ten como cometido principal ofrecer información sobre todo o referente ao volunta-

Figura 9.41 Estatística por tipo de chamada en 2008

riado. Este teléfono actúa como elemento centralizador das consultas, solicitudes e información sobre as
infraestruturas,organismos, cursos de formación e calquera outra actividade posta en marcha no ámbito do

Outros
802

4,17%

voluntariado. (figura 9.40)
Programas
específicos
10.984

Figura 9.40 Chamadas teléfono solidario 2008

Xaneiro

1.233

Febreiro

1.229

Marzo

TOTAL
19.236

38,73%

Petición de
información xeral
7.450

1.757

Abril

2.026

Maio

1.797

Xuño

1.719

Xullo

9.5 Teléfono Quérote (902 141 617)
Rede de Centros de Asesoramento Afectivo-Sexual para
a Mocidade

1.972

Agosto

1.859

A Rede de Centros Quérote presta este sistema de atención telefónica mediante o cal calquera moza ou mozo

Setembro

1.594

Outubro

1.539

Novembro
Decembro

57,11%

1.499
1.012

de Galicia, independentemente de onde viva, pode ter
acceso a información, asesoramento e acompañamento
en temas do eido afectivo-sexual de xeito confidencial e
anónimo.
Esta liña de teléfono está atendida dende o Centro Quérote de Santiago de Compostela, e no caso de necesitalo,
pode trasladar a demanda cara os equipos doutros centros Quérote repartidos por Galicia. O equipo de profesionais que traballan na rede de centros é un equipo multidisciplinar que inclúe a profesionais de Traballo Social,
Medicina, Psicoloxía e Enfermaría.
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Táboa 9.21

Datos Quérote 2008 (táboas de 9.16 a 9.22)

PARELLA SEXUAL ESTABLE

Táboa 9.16
NOVO USUARIO/A

Nº

%

Sí

2.765

52,94%

Non

2.458

47,06%

FRECUENCIA

%

Sí

2.749

52,63%

Non

2.459

47,37%

Táboa 9.22
MÉTODO ANTICONCEPTIVO

FRECUENCIA

%

Táboa 9.17
VÍAS DE CONTACTO

FRECUENCIA

%

Cirúrxico: ligadura

2

0,04%

Cirúrxico: vasectomía

4

0,08%
0,08%

Internet

2.500

49,48%

De barreira: diafragma

4

Presencial

2.064

40,58%

De barreira: espermicida

2

0,04%

467

9,24%

21

0,40%

5.031

100%

2.163

41,41%

Teléfono
Total

De barreira: preservativo feminino
De barreira: preservativo masculino
Hormonal: Anel
Hormonal: implante

Táboa 9.18
POR SEXOS

Hormonal: inxectable
FRECUENCIA

%

Homes

1.339

26,49%

Mulleres

3.714

73,50%

Táboa 9.19
RANGO DE IDADE

FRECUENCIA

%

Hormonal; parches
Hormonal: pílula
Intrauterino: DIU cobre

2

0,04%

1

0,02%

4

0,08%

3

0,06%

914

18,09%

Natural: temperatura
Ningún

26 a 30

294

5,82%

31 a 35

108

2,14%

Outro
Sen especificar

224

4,43%

0,29%

Natural: Moco cervical

21 a 25

Outras idades

7,22%

15

Natural: Lactación+amenorrea

Natural: Sintotérmico

1,11%

377

0,10%

19,37%

1,37%

0,73%

0,08%

47,67%

69

0,06%

5

979

56

3
38

4

2.409

Máis de 40

0,08%

Natural: calendario

16 a 20

36 a 40

1,84%

4

Intrauterino: DIU hormonal

Natural: persoa

11 a 15

96

0

0%

200

3,83%

35

0,67%

2.240

42,89%

Táboa 9.20
EMPREGA PRESERVATIVO

Si
Non
Ns/nc

FRECUENCIA

2.259

%

43,25%

520

9,96%

2.044

39,13%
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Orzamento de gastos para 2008

De acordo cos orzamentos xerais da Comunidade autónoma para 2008 aprobados polo Parlamento de Galicia,
o orzamento de gastos para 2008, estruturado en programas, totaliza un volume de créditos de 492.921.427€
(táboa 10.1)

Táboa 10.1
Capítulo I

26,20%

Destinados a gastos de persoal, tivo unha consignación orzamentaria de 129.123.445 euros
Capítulo II

24,17%

Dedicado aos gastos en bens correntes e de servizos, supuxo 119.131.607 euros
Capítulo IV

38,49%

Créditos destinados á concesión de axudas e subvencións ás corporacións locais, familias, institucións sen ánimo
de lucro e empresas privadas cunha contía de 189.745.634 euros
Capítulo VI

6,85%

Destinado á construción, reforma, reparación e equipamento de centros propios dependentes da Vicepresidencia,
campañas informativas, campaña de verán, actividades de información xuvenil, carné xove e Plan Galego de
Estatística, acadou a suma de 33.785.238 euros
Capítulo VII

4,29%

Transferencias de capital ás corporacións locais e institucións sen ánimo de lucro que supuxeron un total de
21.135.503 euros
Orzamento 2007

100%

492.921.427 euros
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10.1 Programas sectoriais
A estrutura por programas do orzamento para 2008 é a
seguinte (táboa 10.2):
Táboa 10.2
PROGRAMAS

DENOMINACIÓN

TOTAL

% SOBRE TOTAL

243.649.228

49,43%
13,83 %

311A

Dirección e servizos xerais de promoción social

312A

Pensións e prestacións asistenciais

68.133.563

312B

Servizos sociais de prestacións ás familias e á infancia

26.968.672

5,47 %

312E

Servizos sociais de atención a persoas maiores, con discapacidade e dependentes

79.726.611

16,17 %

312F

Programas de solidariedade

9.776.798

1,98 %

312G

Conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de prot. soc.

313A

Servizos á xuventude

5.664.870

1,15 %

20.720.806

4,20 %

313B

Accións para a igualdade, protección e promoción da muller

19.015.216

3,86 %

313C

Outros servizos sociais de promoción social

17.682.910

3,59 %

313D

Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero

1.492.753

0,30 %

581A

Elaboración e difusión estatística

90.000

0,02 %

492.921.427

100%

Total

10.2 Orzamento por capítulos
Os créditos do orzamento de gastos distribuídos nos distintos capítulos agrúpanse do seguinte xeito (táboas 10.3
e 10.4);
Táboa 10.3
CAPÍTULO

IMPORTE

% SOBRE TOTAL

Gastos de Persoal

CAP I

129.123.445

Gastos correntes en bens e servizos

CAP II

119.131.607

24,17 %

Transferencias correntes

CAP IV

189.745.634

38,49 %

Investimentos reais

CAP VI

33.785.238

6,85 %

Transferencias de capital

CAP VII

21.135.503

4,29 %

492.921.427

100 %

Total
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26,20 %

Orzamento de gastos para 2008

Táboa 10.4
PROGR.

DENOMINACIÓN

CAP I

CAP II

CAP IV

121.224.557

104.493.767

CAP VI

2.172.716

CAP VII

15.447.829

310.359

311A

Dirección e servizos xerais de promoción social

312A

Pensións e prestacións asistenciais

-

-

67.450.196

447.147

236.220

312B

Servizos sociais de prestacións ás familias e á infancia

-

-

13.238.894

1.877.829

11.851.949

312E

Servizos sociais de atención a persoas con discapacidade e

-

-8.922.340

55.795.479

10.803.384

4.205.408

754.955

775.500

7.143.243

722.000

381.100

-

-

5.664.870

-

-

7.143.933

4.940.000

2.970.111

3.666.762

2.000.000

dependentes
312F

Programas de solidariedade

312G

Conciliación da vida laboral e persoal e outros servizos de
prot. soc.

313A

Servizos á xuventude

313B

Accións para a igualdade protección e promoción da muller

-

-

18.668.357

121.600

225.259

313C

Outros servizos sociais de promoción social

-

-

15.349.015

408.687

1.925.208

313D

Protección e apoio das mulleres que sofren violencia de

-

-

1.292.753

200.000

-

-

-

-

90.000

-

xénero
581A

Elaboración e difusión estatística
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