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1 Introdución 
Este documento constitúe o manual de uso para a aplicación de xestión das axudas para o 

financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais, en particular do módulo de 

confección dos formularios para a xeración da documentación de xustificación. 

2 Consideracións xerais 

2.1 Pantalla de acceso ao sistema 
A pantalla de acceso ao sistema é a seguinte: 

 

Dende a pantalla de inicio acceda á aplicación: introducindo o CIF e o CONTRASINAL, e 

premendo o botón “Acceder”. 

 

2.2 Autenticación de persoas usuarias  
Co mesmo CIF e contrasinal que usou na fase de presentación de solicitudes poderá 

autenticarse na aplicación por medio do formulario que aparece na imaxe. 
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2.3 Pantalla de “as miñas solicitudes” 
Unha vez que acceda á aplicación correctamente aparecerá unha pantalla coas solicitudes 

presentadas en cada exercicio, primeiro a máis recente, tal e como mostra a seguinte imaxe: 

 

Aquí temos dúas opcións: “Ir a” ver os datos da solicitude presentada e “Ir a” xustificación 

para acceder aos formularios da xustificación. 

2.4 Gardar como borrador, validar e cursar unha xustificación 
Na pantalla de elaboración dos formularios de xustificación poderá gardar como borrador, 

validar, ou cursar os formularios de xustificación premendo o botón correspondente. Tamén 

poderá voltar á pantalla de inicio premendo o botón “voltar”. Estes botóns están situados nas 

partes superior e inferior de cada pantalla. 

 

2.4.1 Gardar como borrador 

Pode gardar un borrador dos datos da confección dos formularios en calquera momento 

premendo o botón “Gardar como borrador”, situado nas partes superior e inferior da pantalla. 

Cada vez que garde o borrador da xustificación aparecerá  unha mensaxe informativa na parte 

superior da pantalla: 
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2.4.2 Validar unha xustificación 

O botón “Validar xustificación” mostraralle todos os  erros atopados  na xustificación, 

indicando o problema cunha mensaxe explicativa. Ademais tamén fará un gardado automático  

da información introducida 

 

2.4.3 Documentos de xustificación 

Poderá xerar os documentos de xustificación en calquera momento da  elaboración dos 

formularios. Esta  función pode atopala na pestana de “Documentos” (ver apartado ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.). 

A documentación que poderá xerar, e que inclúe todos os datos introducidos ata ese 

momento, é a seguinte:   

 

Mentres se estean a cubrir os formularios en borrador a documentación xerarase cunha marca 

de auga: 
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Pola contra, unha vez cursen os formularios, a documentación amosará unha marca de rexistro 

como a seguinte: 

 

Para unha información máis detallada ver o apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

2.4.4 Cursar unha xustificación 

Unha vez cubertos todos os campos da xustificación  de xeito correcto e sen ningún erro de 

validación, poderá cursar a xustificación e remitila á Consellería de Traballo e Benestar 

debidamente asinada.  

Para poder cursar unha xustificación ten que premer o botón “Cursar xustificación” que 

aparece nas partes superior e inferior da pantalla. 

Para poder cursar unha xustificación pediráselle unha confirmación: 
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Se quere cancelar a operación, prema o botón “Cancelar”. Se desexa continuar e cursar, prema 

o botón “Aceptar”.  

Para o caso de que algún dos datos non sexa correcto e a aplicación non os valide, o proceso 

de cursado non se levará  a cabo e  amosará os erros atopados. 

 

 

 

A documentación  xerarase automaticamente cunha marca de rexistro, eliminando a marca de 

auga,  e aparecerá  a opción de xerar a documentación de novo.  

Imprima a documentación xerada e remítaa á Consellería de Traballo e Benestar debidamente 

asinada. 

2.4.5 Opción voltar 

En calquera punto da aplicación de xustificación aparecerá a opción de volver á pantalla inicial 

amosada  despois da pantalla de acceso a aplicación. Premendo este botón aparecerá unha 

mensaxe de confirmación: 

 

Se quere cancelar a operación, prema o botón “Cancelar”. Se desexa volver, prema o botón 

“Aceptar”. 

2.5 Campos automáticos e campos con formato específico 
Nos distintos formularios que atopará existen campos automáticos, é dicir, campos que 

calculan automaticamente o seu valor dependendo doutros datos. Estes campos se identifican  

por ter unha cor de fondo máis escura. Os campos automáticos máis comúns son os que 

indican totais. 

 

A acción de “cursar” non é reversible. Unha vez realizada, os formularios deixarán de estar 

dispoñibles para a súa edición; poderá consultados pero non poderá modificar dato 

ningún. 
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2.5.1 Campos con formato específico 

2.5.1.1 Campos para a introdución de datas 

As datas deben indicarse con dous díxitos para o día, dous para o mes e catro para o ano. Para 

separar os días,meses e anos, debe usar o carácter “/”. 

 

2.5.1.2 Campos para a introdución da dirección de correo electrónico 

As dirección dos correos electrónicos deben conter un símbolo “@” e un punto (.) seguido polo 

dominio (“es”, “com”, etc). Ademais, non poden comezar por punto(.) ou “www”. 

Por exemplo: 

 

2.5.1.3 Campos numéricos 

Nos campos obrigatorios de carácter numérico deberá  incluír sempre algún valor, e 

consignará “0” para o caso de que  desexe deixalo baleiro. Nos números decimais  deberá 

utilizar a coma (,) do teclado alfabético e non o punto (.) do teclado numérico. Nos valores 

iguais ou superiores ao milleiro non utilice o separador de miles. 

2.6 Accións comúns 
Na aplicación atopará diferentes táboas que amosan un resumo dos datos introducidos. A 

forma de operar con elas e moi  semellante en todo o programa.  

Tomamos como exemplo a táboa da pestana “Persoal”. 

 

Pode borrar os datos premendo on botón  ou editalos premendo o botón  

Se quere introducir datos de novo persoal, prema o botón “Engadir xustificación de persoal”.  

En ambos os dous casos poderá ver o seguinte formulario: 
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Unha vez introducidos os datos solicitados, pode levar a cabo tres accións, a través dos botóns 

que  se atopan na parte inferior esquerda: 

 

 Gardar: Garda os datos deste formulario sen pechalo. O gardado destes datos non significa 

que se garden na xustificación;  para iso ten que premer o botón “Gardar como borrador”. 

 Gardar e pechar: Garda os datos e pecha o formulario. 

 Pechar sen gardar: Borra os datos introducidos e pecha o formulario. 

Despois de gardar e pechar, poderá ver un resumo dos datos introducidos na táboa da parte 

superior da pantalla. 
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Unha vez preservados todos os datos deste formulario debe gardar a xustificación premendo o 

botón “Gardar como borrador” que aparece nas partes superior e inferior da pantalla. 

3 Elaboración da xustificación 
Para iniciar unha nova xustificación ou continuar coa súa edición prema o botón 

“Xustificación” na pantalla que se presenta una vez que accedemos a aplicación (ver 2.3). 

 

A información está dividida en pestanas para facilitar a súa elaboración.  
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 Pestana “Principal”: Indique a información referente  á administración titular do centro e 

ao centro financiado. (ver 3.1). 

 Pestana “Outras axudas”: Debe relacionar as achegas percibidas que non pertenzan a 

fondos propios. (ver 3.2). 

 Pestana “Persoal”: Debe indicar a información referente ao persoal (ver 3.3). 

 Pestanas “SAF básica” e “SAF dependencia” (Axuda no fogar): Debe indicar a información 

referente a ambos servizos de axuda no fogar (ver 3.4). 

 Pestana “Proxectos”: Debe Indicar a información referente aos programas (ver 3.5). 

 Pestana “Mantemento”: Debe  indicar a información referente ao mantemento (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Investimentos”: Debe indicar a información referente aos investimentos (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Prest. Información e orientación”: Debe indicar a información referente á 

prestación de información e orientación (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 Pestana “Prest. apoio á unidade de convivencia”: Debe Indicar a información referente á 

prestación de apoio á unidade de convivencia (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 Pestana “Prest. aloxamento”: Debe indicar a información referente á prestación do 

aloxamento alternativo(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Prest. prevención e inserción”: Debe indicar  a información referente á 

prestación de prevención e inserción (ver  ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 Pestana “Educación familiar”: Debe indicar a información referente á xestión da 

prestación de educación familiar (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Prest. complementarias”: Debe indicar a información referente ás prestacións 

complementarias (económicas e de voluntariado) (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

 Pestana “Persoal prestacións”: Debe indicar a información referente ao persoal dedicado 

ao desenvolvemento das distintas prestacións. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 Pestana “Equip. complementarios do CSS”: Debe indicar a información referente aos 

equipamentos complementarios dos centros de servizos sociais (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Información compl. albergues”: Só se cubrirá para o caso de expedientes de 

albergue ou casa de acollida. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Anexos”: Debe indicar a  información necesaria para os documentos anexos (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 Pestana “Documentos”: Dende esta pestana pode acceder e xerar a documentación para 

a súa entrega (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

3.1 Pestana “Principal” 
Nesta pestana deberá introducir: 

a) Os datos da administración titular do centro 
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Aquí deberá indicar os datos de contacto da administración titular do centro. 

 

No caso particular da selección do código postal e localidade: 

 Prema o botón “Cambiar” situado no campo “Código postal”. 

 Seleccione o código postal no despregable que aparece.  

 Seleccione a localidade no despregable do campo “Localidade”. 

 

b) Datos do centro financiado. 

Aquí deberá indicar o datos de contacto do centro financiado. 

 

Selección do código postal e da localidade: 

 Prema o botón “Cambiar” situado no campo “Código postal”. 

 Seleccione o código postal no despregable que aparece.Seleccione a localidade no 

despregable do campo “Localidade”. 
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c) Datos de sedes de equipamentos 

Deberá indicar os datos dos equipamentos segundo o tipo de sede (principal ou 

descentralizada). Tamén deberá indicar o número de unidades de traballo social,  o 

número de persoas usuarias e o número de expedientes familiares . 

 

d) Concellos participantes para o caso das mancomunidades e agrupacións 

Deberá ir indicando o nome dos concellos que compoñen a mancomunidade ou a 

agrupación e o seu número de habitantes. 

 

O procedemento para engadir un concello é o seguinte: 

1. Asegúrese de ter seleccionada unha provincia en “Administración titular do centro” 

2. Prema o botón “Engadir novo” 

3. Seleccione o nome do concello e o número de habitantes. 

4. Se quere eliminar un concello prema o botón . 

3.2 Pestana “Outras axudas” 
Nesta pestana deberá relacionar o conxunto de subvencións e axudas concedidas ou 

percibidas. así como outros ingresos ou recursos financeiros, para a mesma finalidade.  

 

A dúas primeiras filas corresponden aos ingresos polo copagamento, por parte das persoas 

usuarias, do servizo de axuda no fogar básica e axuda no fogar dependencia. Estas dúas filas 
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son de carácter obrigatorio e e os seus datos veñen precargados cos datos introducidos na fase 

de presentación. Estas cantidades poden ser modificadas. 

Se precisa introducir máis filas, debe seguir os seguintes pasos: 

a) Prema o botón para que apareza unha fila baleira. 

b) Seleccione un tipo de axuda, elixa unha das opcións despregadas e prema o botón 

. 

c) Siga o mesmo procedemento para o resto dos datos da táboa. 

d) Se quere modificar algún dos datos introducidos, prema o botón  correspondente. 

e) Se desexa eliminar unha fila, prema o botón . 

3.3 Pestana “Persoal” 
Esta pestana recolle os datos relativos á xustificación do gasto de persoal. 

3.3.1 Importes concedidos 

Na parte superior aparece unha táboa na que se reflicten os importes concedidos para cada 

categoría e posto e que deberán ser xustificados. 

 

3.3.2 Xustificación de persoal 

 Verá unha táboa cos datos referentes ao persoal  que xa ven precargada cos datos 

introducidos na fase de presentación. 
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De ser o caso, poderá engadir novo persoal premendo o botón “Engadir xustificación de 

persoal” e cubrindo os datos requiridos. 

 Para xustificar o persoal declarado seguiremos os seguintes pasos: Ao pulsar o botón 

ábrese un formulario para introducir os seguintes datos: 

a) Características do posto: 
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Se quere cambiar o valor de “Posto ocupado?” prema o botón “Cambiar”. Para seleccionar a 

función do posto, debe seleccionar antes unha categoría profesional e prema o botón “Cargar” 

que aparece a carón de “Función posto”. 

 

Para o caso de que elixa a opción “Renovación: Non (solicitouse novo financiamento)” podería 

cambiar o campo “Categoría profesional” premendo o botón “Cambiar”.  

Para seleccionar o posto de traballo prema o botón “Cargar” que aparece a carón de “Posto de 

traballo” e seleccione unha das opcións. 
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. Para seleccionar as prestacións faga clic enriba da que elixa e, para o caso de que sexan máis 

de unha, seleccione o resto premendo a tecla “Ctrl” do teclado ao mesmo tempo que fai  clic 

nas opcións desexadas. 

 

 

b) Financiamento do posto de traballo: Detalle da procedencia dos fondos para o posto. Teña 

en conta que, para o caso de que existan remanentes incorporados do exercicio anterior, 

xa aparecerán precargados automaticamente..  

 

c) c) Datos da xustificación: Detalle os datos financeiros tendo en conta que, para o caso de 

existir un remanente para incorporar ao ano 2012, cómpre repartilo entre as dúas 

administracións de xeito proporcional ao importe de cadansúa achega. 

 

d) Memoria 
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Unha vez introducidos os datos aparecerá a seguinte táboa: 

 

Se quere editar un rexistro, prema o botón . 

Se quere eliminar un rexistro, prema o botón .  

 

 

 

Para  engadir unha xustificación dun posto que non está na táboa pódeo facer premendo o 

botón “Engadir xustificación de persoal” que nos presentará un formulario como o visto 

anteriormente. 

3.4 Pestana “SAF básica” e “SAF dependencia”(Axuda no fogar) 
O formulario divídese nos seguintes apartados: 

Se un posto de traballo non tivo financiamento por parte da corporación local nin por 

parte da CA+ministerio, elimine o rexistro ( ). 
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a) Financiamento da axuda: En primeiro lugar indique  o tipo de xestión deste servizo e o 

número de  actuacións realizadas.. O único campo que pode cubrir é da achega local 

procedente de fondos propios; o resto das contías aparecerán precargadas 

automaticamente. 

 

 

b) Datos da xustificación: Ver capítulo 3.3.2, apartado c) 

c) Persoas beneficiarias: 

 

Para engadir novas persoas prema o botón “Engadir novo” e aparecerá o seguinte formulario: 
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Unha vez introducidos os datos aparecerá a seguinte táboa: 

 

 Se quere editar o rexistro, prema o botón . 

Se quere eliminar o rexistro, prema o botón . 

Para o caso de SAF dependencia pode atopar unha táboa na que veñan datos precargados do 

SIGAD: 
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Marque no cadriño da esquerda da táboa, as persoas usuarias da relación procedente do 

SIGAD   e prema o botón “Engadir ao anexo II”. 

 Teña en conta que unha vez engadida  unha persoa beneficiaria ao anexo II dende a táboa de 

SIGAD, se a elimina volverá a aparecer na mesma táboa.   

d) Obxectivos acadados 

 

e) Memoria:  
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Para editar a táboa do cálculo do custo, prema o botón “Engadir novo”.  

 

 

Seleccione os campos “Tipo de xestión” e “Tipo de horario” e introduza os datos de “Horas 

anuais” e “Prezo/hora”. 
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Unha vez introducidos os datos na táboa pode engadir unha nova fila premendo “Engadir 

novo”. 

 

Se quere borrar unha fila prema o botón  da fila correspondente. 

 

Tras gardar os datos premendo os botóns “Gardar”, “Gardar e pechar” ou tras engadir unha 

nova fila premendo o botón “Engadir novo”, o valor dos campos situados de seguido   

actualízanse automaticamente . 

 

 

 

Para engadir algunha empresa prema o botón “Engadir nova”. 

 

 

Debe ter en conta que só poderá engadir algunha empresa se na “Táboa do cálculo do custo” 

marcou algún “Tipo de xestión” como “Indirecta”. 

 

En caso contrario non poderá engadir empresas. 
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3.5 Pestana “Proxectos” 
Aparece unha táboa coa información precargada automaticamente dos programas e proxectos 

presentados na solicitude.  

 

Se quere editar un proxecto, prema o botón e abrirase un formulario cos seguintes 

apartados: 

a) Características e financiamento do proxecto: Indique  o tipo de prestación a que pertence 

o proxecto e detalle o resto da información solicitada. 

 

b) Datos da xustificación: Indique de que forma se reparte o financiamento. Ver (3.3.2 

apartado c) 

c) Obxectivos acadados: Defina os obxectivos acadados. 
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d) Memoria: Aparecen diversos que debe cubrir co fin de xerar a memoria do proxecto. 

 

 

e) Unha vez gardado o programa poderá ver un resumo da información gardada na táboa 

“Proxectos”. 

f) Se quere borrar o rexistro, prema o botón  

g) Tamén hai a opción de engadir novos proxectos premendo o botón “Engadir novo” 

3.6 Pestana “Mantemento” 
Indique as achegas referentes a mantemento. Unicamente haberá un rexistro sen opción a 

engadir máis. 
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Aparece unha táboa coa información precargada automaticamente cos datos detallados na 

solicitude. 

Para editar o rexistro de mantemento prema o botón  e aparecerá un formulario cos 

seguintes apartados: 

a) Características e financiamento do mantemento: Indique a denominación e detalle o resto 

dos datos solicitados. 

 

b) Datos da xustificación: Indicar de que forma se reparte o financiamento. Ver (3.3.2 

apartado c) 

c) Memoria: Un campo para indicar a finalidade dos gastos e outro para engadir as 

observacións que crea oportunas. 
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d) Unha vez gardado o mantemento poderá ver un resumo da información gardada na táboa 

”Mantemento”.  

3.7 Pestana “Investimentos” 
Indique as achegas referentes a investimentos. 

 

 

Se quere engadir un rexistro de investimento, prema o botón “Engadir nova información de 

investimento” e aparecerá o seguinte formulario: 

a) Características e financiamento: Indique as características asociadas ao investimento. 

Ademais aparece un cadro coas diferentes partidas de financiamento do proxecto tanto o 

concedido como o procedente de fondos locais.  

 

Para seleccionar o tipo, deberá seleccionar unha clase e premer o botón “Cargar” que 

aparece a carón de “Tipo”. 
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Se quere cambiar o campo “Clase”, prema o botón “Cambiar” 

b) Datos da xustificación: Indique de que xeito se reparte o financiamento. Ver (3.3.2 

apartado c) 

c) Memoria: Unha breve descrición do investimento e un campo para engadir as 

observacións que crea oportunas. 

 

 

d) Unha vez gardado o rexistro de investimento poderá ver o resumo na táboa de 

investimentos. 
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3.8 Pestana “Prest. información e orientación” 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Número de persoas usuarias por sector de poboación.  

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

b) Número de actuacións de información e derivación.tanto internas como externas  
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Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

c) Número de actuacións de tramitación tanto internas como externas  

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O número total de usuarios debe ser maior ou igual ca o número de actuacións 

d) Outros datos: tipo de xestión e gasto realizado. O gasto é un dato automático procedente 

da suma total dos pagamentos ordenados da pestana “Proxectos”. 

Se todos os campos dos usuarios por sector de poboación teñen valor 0 o campo “Xestión” 

non debe ter valor seleccionado. 
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3.9 Pestana “Prest. apoio á unidade de convivencia” 

 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Número de persoas usuarias por sector de poboación.  

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

 

O campo “Total persoas usuarias” é automático e terá o valor da suma dos campos 

anteriores 

b) Número de actuacións de apoio á unidade de convivencia. Este campo debe ter como 

mínimo o valor 0. 

 

O número total de usuarios debe ser maior ou igual ca o número de actuacións. 
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c) Outros datos: gastos de apoio á unidade de convivencia e gasto da corporación local para 

xantar na casa. Estes campos deben ter como mínimo o valor 0. 

 

A suma destes dous campos debe coincidir coa suma total dos pagamento ordenados de 

todos os proxectos de apoio á unidade de convivencia, contidos na pestana proxectos. 

 

3.10 Pestana “Prest. aloxamento” 

 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Número de persoas usuarias por sector de poboación.  

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 
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O campo “Total persoas usuarias” é automático e terá o valor da suma dos campos 

anteriores 

b) Número de actuacións: Actuacións para o acollemento familiar, estancias de emerxencia 

en aloxamentos alternativos e estancias en servizos específicos da rede básica para o  

aloxamento alternativo. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O número total de usuarios debe ser maior ou igual ca o número de actuacións. 

c) Outros datos: tipo de xestión e gasto realizado.  O gasto é un dato automático procedente 

da suma total dos pagamentos ordenados da pestana “Proxectos” 

 

Se todos os campos dos usuarios por sector de poboación teñen valor 0, o campo de 

Xestión non debe ter valor seleccionado. 

 

3.11 Pestana “Prest. prevención e inserción” 

 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Número de persoas usuarias por sector de poboación.  
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Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O campo “Total persoas usuarias” é automático e terá o valor da suma dos campos 

anteriores 

b) Número de actuacións: Prevención específica: accións de promoción e participación social, 

número estimado de persoas que participaron, prevención específica e intervencións en 

situacións de marxinación social e actuacións dirixidas a facilitar o acceso aos recursos 

normalizados. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O número total de usuarios debe ser maior ou igual cá suma do número estimado de 

persoas que participaron máis o número de actuacións de prevención específica e 

intervencións en situacións de marxinación social e máis as actuacións dirixidas a facilitar o 

acceso aos recursos normalizados. 

Se o número de actuacións de prevención específica: accións de promoción e participación 

social ten valor maior de 0, o número estimado de persoas que participaron tamén debe 

ser maior ca 0 e viceversa. 
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c) Outros datos, como o tipo de xestión ou o gasto realizado. O gasto é un dato automático 

procedente da suma total dos pagamentos ordenados da pestana 

“Proxectos”

 

Se todos os campos dos usuarios por sector de poboación teñen valor 0, o campo de 

Xestión non debe ter valor seleccionado. 

 

3.12 Pestana “Educación familiar” 

 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Número de persoas usuarias por sector de poboación.  

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O campo Total de persoas usuarias é un campo automático que terá o valor da suma dos 

campos anteriores. 
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b) Actuacións. Número total de persoas usuarias menores coas que se interveu e número 

total de familias coas que se realizou unha intervención directa. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

c) Derivación con menores. Número de derivacións aos servizos especializados de menores, 

número de derivacións recibidas e realizadas polo sistema educativo e número de 

derivacións recibidas e realizadas polo sistema sanitario. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

d) Actuacións con familias. Número de actuacións realizadas no propio domicilio da 

familia/persoa usuaria, actuacións (sen repetición) realizadas para o aloxamento 

alternativo, actuacións (sen repetición) de acollemento de menores no marco do 

programa de educación familiar, actuacións realizadas para a aprendizaxe de habilidades 

sociais e para a aprendizaxe de habilidades domésticas, actuacións relacionadas coa 

ocupación do ocio e do tempo libre, coa inserción social e coa inserción laboral. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0, agás no caso das actuacións 

relacionadas coa ocupación do ocio e do tempo libre, que será unha táboa onde se 

indicarán a descrición da actividade e os número de usuarios. Para engadir elementos a 
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esa táboa prema o botón   e para poder eliminar un elemento da táboa 

prema o botón . 

 

O número total de usuarios debe ser maior ou igual cá suma das actuacións realizadas nos 

seguintes campos: Actuacións no propio domicilio da familia/persoa usuaria, acollemento 

de menores no marco do programa de educación familiar, aprendizaxe de habilidades 

sociais e domésticas, ocupación do ocio e do tempo libre, inserción social e inserción 

laboral. 

e) Actuacións de coordinación. Actuacións  mantidas co persoal docente  e co persoal 

orientador do sistema educativo e actuacións con entidades de iniciativa social do ámbito 

territorial. Os dous campos deben ter como mínimo o valor 0. 

 

f) O gasto é un dato automático procedente da suma total dos pagamentos ordenados da 

pestana “Proxectos” 

 

 

3.13 Pestana “Prest. complementarias” 

 

 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Outras prestacións económicas. Prestacións económicas e gasto realizado. O número de 

prestacións debe ter como mínimo o valor 0. A sumado gasto realizado en prestacións 

económicas e fomento da cooperación (no seguinte apartado) debe ser igual á suma total 

dos pagamentos ordenados de todos os proxectos de prestacións complementarias da 

pestana “Proxectos”. 
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b) Fomento da cooperación. Entidades de ámbito local e de ámbito superior, entidades coas 

que se actuou e subvencionadas, e relacionado co voluntariado número de actividades, 

custo estimado, persoas voluntarias e gasto realizado. 

 

Todos os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O campo número de entidades é un campo automático e amosa a suma das entidades de 

ámbito local e de ámbito superior. Se este número de entidades subvencionadas é maior 

ca 0, o gasto realizado en fomento de cooperación tamén debe ser maior ca cero. 

3.14 Pestana “Persoal prestacións” 

 

Debe indicar aquí a información referente á contratación do persoal dedicado a prestacións. 

Se non hai ningunha xustificación de persoal, indicarase mediante unha mensaxe. 

 

Para engadir persoal, prema o botón  e aparecerá o formulario 

para poder introducir a información solicitada. 
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Aqueles campos que non seleccionan un valor dentro dunha lista deben ter como mínimo 

valor 0. Os campos cunha lista deben ter polo menos un valor desa lista seleccionado. 

Para poder seleccionar o posto de traballo,  antes debe seleccionar da lista a prestación.. Para 

iso prema o botón . 

 

Para cambiar o valor da prestación prema o botón . 

O total do custo salarial debe ser menor ou igual cá suma total dos pagamentos ordenados en 

cada unha das prestacións: axuda no fogar, apoio á unidade de convivencia, prevención e 

inserción, etc. da pestana “Proxectos”.  

O botón  do final do formulario gardará os datos introducidos, pero seguirá 

mostrando o formulario. O botón  garda os datos introducidos e o formulario 

desaparecerá. A lista coas xustificacións de persoal incluirá a nova xustificación creada.  

 

O botón  fai que desapareza o formulario, pero os datos introducidos non 

se gardarán. 

O botón  amosa o formulario cos datos da xustificación xa precargados, para a súa 

modificación. 

Non se pode ir a outras pestanas mentres apareza o formulario de introdución de datos. 
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3.15 Pestana “Equip. complementarios do CSS” 

 

 

Se non hai ningún equipamento complementario, indíqueo mediante unha mensaxe. 

 

Para engadir un novo equipamento complementario, prema o botón 

 e aparecerá o formulario para introducir a 

información solicitada. 

 

 

Os campos que non seleccionan un valor dentro dunha lista deben ter como mínimo valor 0. 

Os campos cunha lista deben ter polo menos un valor desa lista seleccionado. Debe indicar 

tamén se está aberto á zona ou non. 

O custo total do centro debe ser menor ou igual cá suma total dos pagamentos ordenados do 

proxecto.  

O botón  do final do formulario gardará os datos introducidos, pero seguirá 

mostrando o formulario. O botón  garda os datos introducidos e o formulario 

desaparecerá.  
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O botón  amosa o formulario cos datos do equipamento complementario xa cargados, 

permitindo facer modificacións. 

O botón  fai que desapareza o formulario, pero os datos introducidos non 

se gardarán. 

Non se pode ir a outras pestanas mentres estea o formulario de introducións de datos. 

3.16 Pestana “Información compl. albergues” 

 

Só debe cubrir esta pestana para o caso de tratarse dun proxecto dun albergue ou un centro 

de acollida. 

Deberase indicar aquí a información complementaria de albergues e centros de acollida. 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Servizos propios de que dispón o centro. Se non seleccionou aloxamento o manutención, 

non pode introducir datos neses campos.Nese caso, os campos deben ter como mínimo o 

valor 0. 

 

b) Outros servizos ou prestacións.  
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Os campos deben ter como mínimo o valor 0. 

O campo “Especificar outras” só  será obrigatorio se o campo “Outras” ten valor maior ca 

0. 

3.17 Pestana “Anexos” 

 

Detalle a  información que se introducirá na ficha de avaliación anual, memorias e anexos que 

se xeran en pdf. 

O formulario divídese nos seguintes apartados: 

a) Memoria financeira. Introduza os datos correspondentes á persoa que certifica, o órgano 

que certifica, a data de presentación e observacións. 

 

Todos os campos son obrigatorios excepto observacións. 
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b) Ficha avaliación anual (anexos I e II). Introduza os datos correspondentes á persoa e 

órgano responsables do proxecto. 

 

Os campos son obrigatorios. 

c) Anexo V. Introduza os datos correspondentes á persoa e o órgano que declara, e a data, 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

d) Anexo XI. Introduza os datos correspondentes á persoa que certifica, o órgano que 

certifica, a data, o nome e apelidos e órgano que da o visto e prace. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

e) Resumo xeral. Introduza os datos correspondentes á data de presentación e o órgano que 

da o visto e prace. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

f) Memoria de persoal. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da persoa 

técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 
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g) Memoria de SAF básica. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da 

persoa técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

h) Memoria de SAF dependente. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da 

persoa técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

i) Memoria de programas. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da 

persoa técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

j) Memoria de mantemento. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da 

persoa técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 

k) Memoria de investimentos. Introduza o nome e apelidos e a denominación do posto da 

persoa técnica responsable. 

 

Todos os campos son obrigatorios. 
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3.18 Pestana “Documentos” 

 

Pode xerar a documentación da xustificación. 

a) Documentación xerada 

Prema o botón  .  

 Se o proceso finaliza con éxito, poderá ver a mensaxe “Xustificación actualizada con éxito”. 

 

E verá un listado con todos os documentados xerados 

 

Poderá ver ou gardar cada un dos documentos xerados premendo en cada un deles. 
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Se a xustificación no se cursou, estes documentos amosarán unha marca de auga 

"Exemplar non válido para a súa presentación". 

 

Se a xustificación se cursou , a documentación amosará unha marca de rexistro na parte 

inferior dereita e poderá entregala unha vez asinada. 
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b) Documentación complementaria 

Se quere remitir documentación complementaria, non ten máis que seguir os seguintes 

pasos: 

I. Seleccione o ficheiro que quere achegar premendo no botón . 

II. Indique a descrición do documento que quere achegar no campo “Descrición”. 

 

III. Prema o botón . 

4 Tratamento de erros 

4.1 Tipos de mensaxes de erro 
1) Mensaxes de erro xerais: Aparecen no principio da pantalla e indican erros nos campos do 

formulario (precedidos dun círculo vermello) 

2) Mensaxes de erro no formulario: Aparecen dentro do formulario da pestana que está 

activa, e remarcan o campo concreto que produce o erro. Este tipo de erro polo xeral non 

aparece ao comezo da pantalla. 

3) Mensaxes de aviso: Son erros, avisos ou incoherencias nos datos facilitados que polo xeral 

non impiden que se poida cursar pero poden requirir unha explicación nas memorias. Este 

tipo de mensaxe ven precedida dun triángulo amarelo. 

4.1.1 Mensaxes de erro xerais 

Cando se preme o botón “Validar” ou “Cursar xustificación” aparece na parte superior da 

pantalla unha relación dos erros atopados. Os erros atopados no formulario da pestana actual 

amósanse no propio formulario, a carón do campo que provoca o erro. Os erros que se 

producen noutras pestanas aparecen descritos un a un na relación de erros xerais. 
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4.1.2 Mensaxes de erro no formulario 

Os erros amósanse directamente sobre os campos do formulario que presentan erros. 

 

4.1.3 Mensaxes de aviso 

Son erros, avisos ou incoherencias nos datos facilitados que polo xeral non impiden que se 

poida cursar pero poden requirir unha explicación nas memorias. Este tipo de mensaxe ven 

precedido por un triángulo amarelo. 

 

 

 

1 Anexo I: codificacións empregadas nos documentos 
a) Ámbito de actuación:   

Clave Descrición 

B Barrio ou distrito 

M Municipio 

C Comarcal ou supracomarcal 

O Mancomunidade 

 

b) Persoal do centro : 

a) Posto de traballo 

Clave Descrición 

D Director/a do centro 

C Coordinador/a de programas 

A Asesor/a técnico/a 

T Traballador/a social 

E Educador/a 

M Animador/a-Monitor/a 

V Auxiliar administrativo/a - Administrativo/a 

S Servizos auxiliares/oficios 
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X Auxiliares de fogar 

O Outros 

P Psicólogo/a 

PSP Psicopedagogo/a 

PG Pedagogo/a 

SC Sociólogo/a 

 

b) Titulación esixida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Prestación 

Clave Descrición 

I Información e orientación 

D Apoio á unidade de convivencia e axuda a domicilio 

A Aloxamento alternativo 

P Actuacións específicas de prevención e inserción 

F Educación familiar 

C Prestacións compl.: fomento de cooperación 

E Estrutura do centro 

 

d) Tipo de relación laboral 

Clave Descrición 

F Funcionario/a 

I Funcionario/a interino/a 

L Persoal laboral fixo 

E Persoal laboral temporal 

S Persoal laboral por obra ou servizo 

Clave Descrición 

P Licenciatura en Psicoloxía 

S Outras titulacións superiores 

T Diplomatura en Traballo Social 

M Outras titulacións medias 

B BUP ou equivalente 

F Formación Profesional de 2º grao 

G Formación Profesional de 1º grao 

E Graduado Escolar ou equivalente 

N Sen especificar 

PSP Licenciatura en Psicopedagoxía 

PG Licenciatura en Pedagoxía 

SC Licenciatura en Socioloxía 

ES Diplomatura en Educación Social 

LG Diplomatura en Logopedia 
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e) Evolución no emprego 

Clave Descrición 

EF Emprego fixo 

EN Emprego nova creación 

 

f) Equipamento no que traballa 

Clave Descrición 

CSS Centro de servizos sociais 

AAT Albergues de aloxamento temporal 

CA Centro de acollida 

CS Comedor social 

OI Oficina ou servizo de información 

CD Centro de día 

MR Miniresidencia 

PT Piso tutelado 

 

c) Prestación de información e orientación: 

a) Xestión 

 

 

 

 

 

d) Prestación de apoio á unidade de convivencia e axuda no fogar(Prestación básica): 

a) Xestión 

 

 

 

 

 

e) Prestación aloxamento alternativo: 

Clave Descrición 

P Propia 

C Concertada 

E Contrato con empresa lucrativa 

M Mixta 

Clave Descrición 

P Propia 

C Concertada 

E Contrato con empresa lucrativa 

M Mixta 



Aplicación para a xestión de subvencións para a prestación de servizos sociais por 

parte das corporacións locais. Fase de xustificación. Manual de uso 

Consellería de Traballo e Benestar febreiro 2012              52 

a) Xestión 

 

 

 

 

f) Prestación de prevención e inserción: 

a) Xestión 

 

 

 

 

g) Persoal total dedica a prestacións 

a) Posto de traballo 

 

 

b) Prestación 

Clave Descrición 

I Información e orientación 

D Apoio á unidade de convivencia e axuda a domicilio 

A Aloxamento alternativo 

Clave Descrición 

P Propia 

C Concertada 

E Contrato con empresa lucrativa 

M Mixta 

Clave Descrición 

P Propia 

C Concertada 

E Contrato con empresa lucrativa 

M Mixta 

Clave Descrición 

D Director/a do centro 

C Coordinador/a de programas 

A Asesor/a técnico/a 

T Traballador/a social 

E Educador/a 

M Animador/a-Monitor/a 

V Auxiliar administrativo/a-Administrativo/a 

S Servizos auxiliares/oficios 

X Auxiliares de fogar 

O Outros 

P Psicólogo/a 

PSP Psicopedagogo/a 

PG Pedagogo/a 

SC Sociólogo/a 
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P Actuacións específicas de prevención e inserción 

F Educación familiar 

C Prestacións compl.: fomento de cooperación 

E Estrutura do centro 

 

c) Tipo emprego 

Clave Descrición 

F Funcionario/a 

I Funcionario/a interino/a 

L Persoal laboral fixo 

E Persoal laboral temporal 

S Persoal laboral por obra ou servizo 

 

d) Evolución no emprego 

Clave Descrición 

EF Emprego fixo 

EN Emprego nova creación 

 

h) Desenvolvemento de prestacións nos equipamentos complementarios aos centros de 

servizos sociais: 

a) Sector ao que atende 

Clave Descrición 

A Poboación xeral 

B Menor 

C Familia 

D Muller 

E Xuventude 

F Terceira idade 

G Persoas con discapacidade 

H Persoas toxicómanas 

I Minorías étnicas 

J Persoas inmigrantes, persoas refuxiadas e apátridas 

K Persoas transeúntes e indixentes 

L Outros 

 

i) Investimentos 

 

 



Aplicación para a xestión de subvencións para a prestación de servizos sociais por 

parte das corporacións locais. Fase de xustificación. Manual de uso 

Consellería de Traballo e Benestar febreiro 2012              54 

a) Tipo (Novo investimento) 

Clave Descrición 

A Adquisición de edificios 

B Obras de construción 

C Mobiliario e aparellos 

D Maquinaria e instalacións 

E Material de transporte 

F Equipos informáticos 

 

b) Tipo (Investimento de reposición) 

Clave Descrición 

A Obras de adecuación ou reforma 

B Obras de ampliación 

C Mobiliario e aparellos 

D Maquinaria e instalacións 

E Material de transporte 

F Equipos informáticos 

 

 


