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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Resolución do 16 de xullo de 2010, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se aproban as bases reguladoras das sub-
vencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, a entidades sen ánimo de
lucro para desenvolver programas destina-
dos a favorecer os procesos de acollida e
integración da poboación inmigrante e
retornada na Comunidade Autónoma
galega, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010.

No Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura
orgánica dos órganos superiores dependentes da
Presidencia da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral
da Emigración configúrase como o órgano superior
da Administración da comunidade autónoma ao cal
lle corresponden, entre outras, as competencias en
materia de política inmigratoria e de retorno en
Galicia, así como a xestión de todos os procedemen-
tos que desas materias deriven.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do
Decreto 325/2009, do 18 de xuño, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia, desconcentra no secre-
tario xeral da Emigración a competencia para a
aprobación das bases, a convocatoria e a resolución
das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito
de competencia.

Para dar cumprimento aos obxectivos que ten
encomendados, esta secretaría xeral convoca unha
resolución de axudas e subvencións destinadas ás
entidades sen ánimo de lucro que realicen progra-
mas destinados a favorecer os procesos de acollida e
integración da poboación inmigrante e retornada na
Comunidade Autónoma galega durante o ano 2010.

O procedemento de concesión das axudas e sub-
vencións realizarase en réxime de concorrencia non
competitiva, respectando os principios de publicida-
de, transparencia, concorrencia, obxectividade,
igualdade e non discriminación, aos que se debe
axustar a xestión das subvencións e axudas outorga-
das polas administracións públicas.

En virtude do exposto, de conformidade co dispos-
to na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da referida Lei
9/2007, nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións, coa Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, na Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común e demais normativa de aplicación, logo de

informe da Asesoría Xurídica e da Intervención
Delegada deste órgano,

RESOLVO:

Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.

1. Apróbanse as bases, que se inclúen como ane-
xo, polas cales se rexerá a concesión de subvencións
da Secretaría Xeral da Emigración, en réxime de
concorrencia non competitiva, dirixidas a entidades
sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de pro-
gramas destinados a favorecer os procesos de acolli-
da e integración da poboación inmigrante e retorna-
da na Comunidade Autónoma galega.

2. Así mesmo, por medio desta resolución convó-
canse as devanditas subvencións para o ano 2010.

3. O procedemento de concesión destas subven-
cións tramitarase en réxime de concorrencia non
competitiva, segundo a excepción prevista no artigo
19.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia. Xustifícase a excepcionalidade por can-
to neste caso non é necesaria a comparación de pro-
xectos entre si, polo interese especial de promover
calquera proxecto de acollida e integración da
poboación inmigrante e retornada que, cumprindo
os requisitos especificados nestas bases, poidan
levar adiante en Galicia entidades sen ánimo de
lucro.

Artigo 2º.-Prazo de presentación das solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Artigo 3º.-Desenvolvemento e aplicación.

O secretario xeral da Emigración poderá ditar
todas as resolucións que sexan precisas para o
desenvolvemento e aplicación desta convocatoria e
das súas bases reguladoras.

Artigo 4º.-Financiamento.

Para a concesión destas subvencións destinarase un
crédito total de seiscentos mil euros (600.000 €)
correspondentes á aplicación orzamentaria 04.50.
312C.481.0, con que se financiarán os importes das
subvencións para gastos correntes e de oitenta mil
euros (80.000 €) con cargo á aplicación orzamentaria
04.50.312C.781.0, con que se financiarán os impor-
tes das subvencións para gastos de capital. Este
importe poderá ser ampliado nos casos establecidos
no artigo 31.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia e no artigo 30.2º do Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu
regulamento, en función das maiores dispoñibilidades
orzamentarias que se poidan producir nas devanditas
aplicacións.
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Nivel Tramo de puntuación Coeficiente 

Baixo De 25 a 35 puntos 1 

Medio De 36 a 49 puntos 1,2 

Alto De 50 a 79 puntos 1,4 

Óptimo De 80 a 100 puntos 1,6 

Artigo 5º.-Réxime de recursos.

Contra esta resolución, que é definitiva na vía
administrativa, cabe interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante o secretario xeral da Emi-
gración, no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte no da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Así mesmo, poderase interpoñer recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da publicación no Diario
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2010.

J. Santiago Camba Bouzas
Secretario xeral da Emigración

ANEXO
Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
non competitiva, das subvencións correspondentes a entidades

sen ánimo de lucro para que desenvolvan programas destinados
a favorecer os procesos de acollida e integración, en favor da

poboación inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma galega

Artigo 1º.-Obxecto.

1. O obxecto destas bases é a convocatoria de sub-
vencións a entidades sen ánimo de lucro para o
desenvolvemento de programas que conteñan activi-
dades e accións destinadas a favorecer os procesos
de acollida e integración da poboación inmigrante e
retornada na Comunidade Autónoma galega.

2. Só poderán subvencionarse proxectos e accións
referidos aos eixes e programas que se detallan no
artigo 5º das bases reguladoras.

Artigo 2º.-Ámbito e finalidade das subvencións.

As actuacións obxecto de subvención previstas
nesta convocatoria desenvolveranse no territorio da
Comunidade Autónoma galega, agás as previstas no
eixe de codesenvolvemento e terán como finalidade
favorecer os procesos de acollida e integración da
poboación inmigrante e retornada.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións
aquelas entidades sen ánimo de lucro con personali-
dade xurídica propia, que cumpran na data de fina-
lización do prazo de presentación de solicitudes os
seguintes requisitos:

1. Estar legalmente constituídas e debidamente
inscritas no correspondente rexistro administrativo.

2. Ter o seu domicilio social en Galicia ou delega-
ción na comunidade autónoma.

3. Desenvolver actuacións que favorezan a acolli-
da e integración das persoas inmigrantes e retorna-
das na Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Dispoñer de experiencia e capacidade para
garantir a realización das accións obxecto da sub-
vención.

5. Non incorrer en ningunha prohibición para
obter a condición de beneficiario de subvencións,
enumeradas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Non poderán ser beneficiarias das subvencións as
entidades de dereito público as universidades, os
partidos políticos, as sociedades civís, as asocia-
cións profesionais ou empresariais, os colexios pro-
fesionais e calquera entidade non citada neste artigo
que non acredite non ter ánimo de lucro.

Artigo 4º.-Accións subvencionables e contía da axu-
da.

1. Poderán subvencionarse con cargo a esta reso-
lución os gastos correntes e os gastos de equipamen-
to, que deberán estar debidamente relacionados no
orzamento de ingresos e gastos da entidade que debe
xuntar, entre outros, á solicitude de axudas, vincula-
dos directamente cos programas que desenvolvan as
entidades solicitantes.

Serán subvencionables os gastos de equipamento
consistentes na adquisición dos bens mobles que
sexan precisos para a realización dos programas pre-
sentados polas entidades beneficiarias desta resolu-
ción. En ningún caso serán subvencionables ao
abeiro desta convocatoria os gastos de adquisición
de bens inmobles e os gastos derivados da constitu-
ción de hipotecas.

2. Cada entidade solicitante poderá presentar
como máximo cuatro proxectos.

3. O cálculo da contía imputable a cada beneficia-
rio desta convocatoria rexerase polos seguintes prin-
cipios xerais:

Cada entidade beneficiaria poderá recibir unha
axuda máxima de ata un 80% do orzamento total de
gastos indicado na solicitude, para aqueles proxec-
tos que obtivesen o máximo número de puntos pre-
vistos no artigo 6º das bases reguladoras, de acordo
co número de entidades beneficiarias e as dispoñibi-
lidades orzamentarias.

As entidades solicitantes deberán, en todo caso,
cofinanciar nun 20% cada proxecto subvencionado.

A contía das subvenciones determinarase en fun-
ción do número de puntos que se obteña en aplica-
ción dos criterios de valoración do artigo 6º de estas
bases reguladoras. Unha vez realizada a valoración
de cada proxecto ponderaranse os puntos obtidos de
acordo cos seguintes coeficientes para cada tramo de
puntuación:
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Realizado este cálculo o crédito destinado á con-
cesión desta subvención distribuirase de forma pro-
porcional entre o total de puntos ponderados, conce-
déndolle a cada proxecto o importe de subvención
correspondente á súa puntuación ponderada, sempre
sen superar o 80% do orzamento presentado.

Unha vez feita esta repartición poderían existir
remanentes, debido a que a repartición proporcio-
nal, de acordo coa puntuación ponderada, lle asigna-
ra a un ou varios proxectos un importe superior ao
80% do seu orzamento. Neste caso, o importe sen
asignar irase concedendo aos proxectos de acordo
coa súa orde de prelación, excluídos aqueles que xa
alcanzaran o límite do 80% do seu orzamento, ata
rematar co dito remanente.

En todo caso, aqueles proxectos que non acaden
unha puntuación mínima de 25 puntos, en aplica-
ción dos criterios de valoración establecidos no arti-
go 6º das bases reguladoras da correspondente reso-
lución de convocatoria, non serán obxecto de sub-
vención, nin serán tidos en conta nos cálculos para
determinar o importe das subvencións.

En caso de que o importe da subvención da pro-
posta de resolución provisional de cada proxecto
sexa inferior á que figura na solicitude presentada,
a Administración poderá instar do beneficiario a
reformulación da súa solicitude para axustar os
compromisos e condicións á subvención outorga-
ble. Neste caso, as entidades poderán levar a cabo
a reformulación da solicitude no prazo máximo de
cinco días hábiles contados a partir da notificación
da solicitude de reformulación, debendo quedar
garantido en todo caso, que o proxecto reformulado
respecte o mesmo obxecto, finalidade e criterios de
valoración establecidos no do proxecto orixinal e se
adecúe ao establecido nestas bases. Así mesmo, o
orzamento da reformulación non deberá ser inferior
á suma da contía da subvención proposta máis o
cofinanciamento previsto inicialmente.

Artigo 5º.-Eixes e programas subvencionables.

1. Eixe de acollida:

1.A. Programas de acollida que inclúan o ensino
das linguas da sociedade de acollida.

O contido mínimo destas accións formativas axus-
tarase tanto no contido como no formato ao anexo
aprendizaxe das linguas, incluído na corresponden-
te resolución de convocatoria.

1. B. Programas de asesoramento e orientación
xurídica a persoas inmigrantes e retornadas.

Desenvolvemento de proxectos que teñan por
obxecto garantir a asistencia xurídica en materia de
estranxeiría e de retorno, adecualos ás necesidades
cambiantes da poboación migrante, promovendo o
acceso a un asesoramento xurídico de calidade que
permita o pleno coñecemento dos dereitos e obrigas
que lles atribúe a lexislación vixente.

1.C. Programa de acollida especializada para per-
soas en situación de especial vulnerabilidade.

Desenvolvemento de proxectos que teñan por
obxecto o apoio daquelas accións e programas que
estean destinados aos colectivos en situación de
especial vulnerabilidade, incluíndo aloxamento e
manutención (pisos de acollida) ademais dos progra-
mas de itinerarios de inserción. Incentivaranse os
proxectos que busquen dotar de servizos que ofrezan
unha acollida de xeito personalizado ás persoas
inmigrantes e retornadas.

2. Eixe de emprego:

2.A. Fomento entre a poboación inmigrante e
retornada da iniciativa empresarial e o traballo por
conta propia ou traballo asociado (autoemprego,
microcréditos e economía social).

Trátase de fomentar entre a poboación inmigrante
e retornada a iniciativa empresarial e o traballo por
conta propia ou traballo asociado (autoemprego,
microcréditos e empresas de economía social), así
como programas de conciliación da vida familiar e
laboral.

3. Eixe de educación:

3.A. Programa de reforzo educativo e escolariza-
ción dos alumnos de orixe inmigrante e retornada en
etapas escolares obrigatorias e non obrigatorias.

Trátase de apoiar o reforzo da escolarización dos
alumnos de orixe inmigrante e retornada, en etapas
escolares obrigatorias e non obrigatorias: primaran-
se as accións que teñan por obxecto reforzar as axu-
das no ámbito escolar a través de bolsas e axudas de
comedor, transporte e material escolar, co obxectivo
de fomentar as actuacións coordinadas entre os cen-
tros educativos e o seu ámbito.

4. Eixe de saúde:

4.A. Apoio a programas de promoción da saúde e
asistencia ás necesidades específicas da poboación
inmigrante e retornada.

Este programa terá por obxecto facilitar o acceso a
poboación inmigrante e retornada á prevención e
promoción da saúde mediante a realización de
accións preventivas e socioeducativas.

4.B. Transferencia de coñecementos e boas prácticas.

Neste programa trátase de compartir aprendizaxes,
tanto na promoción como na prevención da saúde, co
fin de mellorar a eficiacia dos coñecementos e boas
prácticas no ámbito sanitario.

5. Eixe de codesenvolvemento:

5.A. Apoio a actuacións e proxectos de codesen-
volvemento que inclúan participación activa das
persoas inmigrantes:

Trátase de fomentar, entre as persoas inmigrantes,
programas de orientación e información en materia
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de codesenvolvemento e capacitación para a elabo-
ración de proxectos e acompañamento para o seu
desenvolvemento.

5.B. Apoio a programas de retorno voluntario de
persoas inmigrantes asociado a proxectos de reinser-
ción laboral en orixe.

Apoiaranse proxectos de intercambio técnico, de
transferencias de coñecementos e de boas prácticas,
co obxecto da reinserción laboral en orixe.

Artigo 6º.-Criterios de valoración.

1. As solicitudes presentadas para desenvolver os
programas subvencionables serán obxecto de valora-
ción, de acordo cos seguintes criterios:

a) Calidade xeral e contido do programa: ata 60
puntos.

-Valorarase a calidade técnica do programa pre-
sentado en canto ao seu contido e que o seu orza-
mento sexa axeitado aos obxectivos previstos: 30
puntos.

-Valorarase o carácter innovador das actuacións que
se desenvolvan en cada programa e a aplicación de
novas tecnoloxías na súa aplicación: ata 15 puntos.

-Valorarase a necesidade social do programa, en
función do número de persoas inmigrantes e retorna-
das a que beneficiará e da insuficiencia de actua-
cións que coa mesma finalidade se desenvolvan: ata
15 puntos.

b) Implantación da entidade e a súa estrutura e
capacidade de xestión: ata 15 puntos.

-Valorarase conxuntamente a especialización da
entidade na atención do colectivo a que se dirixe o
programa, así como a súa experiencia no desenvol-
vemento de proxectos e accións no ámbito da inmi-
gración e do retorno: ata 5 puntos.

-Valorarase o número de asociados inmigrantes e
retornados da entidade solicitante: ata 10 puntos.

c) Ámbito de actuación: ata 10 puntos.

-Valorarase o ámbito de aplicación do programa:
ata 10 puntos.

Ámbito autonómico: 10 puntos, máis dunha pro-
vincia: 5 puntos e provincial: 3 puntos.

d) Participación doutras entidades sen ánimo de
lucro no desenvolvemento e execución dos proxec-
tos: ata 10 puntos.

-Valorarase a colaboración doutras entidades na
realización das accións dos programas obxecto de
subvención.

Dúas entidades: ata 3 puntos; máis de dúas, ata 10
puntos.

e) Emprego da lingua galega na realización das
actividades: ata 5 puntos.

Emprego da lingua galega na realización das acti-
vidades: 5 puntos.

Non emprego da lingua galega na realización das
actividades: 0 puntos.

2. Como consecuencia da aplicación dos criterios
de valoración previstos neste artigo, as entidades
que resulten beneficiarias poderán recibir unha
contía certa de subvención, segundo o establecido
no artigo 4º.2 das bases reguladoras da presente
convocatoria, sen que en ningún caso se poida
superar o oitenta por cento do investimento subven-
cionable.

Artigo 7º.-Solicitudes e lugar de presentación.

1. Para poder ser beneficiario das subvencións
deberase presentar unha solicitude axustada ao
modelo normalizado que se inclúe como anexo I da
correspondente resolución de convocatoria, que irá
acompañada dos documentos que se especifican nos
artigos correspondentes das bases reguladoras. Este
modelo de solicitude obterase a través do portal da
Secretaría Xeral da Emigración no seguinte endere-
zo da internet (http://www.galiciaaberta.com/), así
como na Guía do cidadán situada na páxina web da
Xunta de Galicia (http://www.xunta.es).

2. As solicitudes de subvencións xunto co resto da
documentación dirixiranse ao órgano competente,
Secretaría Xeral da Emigración, na rúa Basquiños 2,
15704 Santiago de Compostela (A Coruña), e pre-
sentaranse por calquera das formas previstas no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Artigo 8º.-Documentación xeral.

A documentación presentada polos beneficiarios,
tanto na fase de solicitude como na fase de xustifica-
ción, deberá ser asinada polos representantes legais
das entidades solicitantes.

As solicitudes deberanse presentar no modelo
normalizado que figura como anexo I a esta resolu-
ción, cuberto en todos os seus puntos. Ademais,
necesariamente, deberase xuntar a seguinte docu-
mentación en orixinal ou copia debidamente com-
pulsada:

a) Acreditar a identidade e a capacidade de repre-
sentación do asinante da solicitude. Deberá acredi-
tar a identidade no caso de que este/a denegue a
autorización á Secretaría Xeral da Emigración para
que obteña de forma directa os datos de carácter
persoal que figuren no DNI (anexo III).

b) Eixes e programas para os que se solicita a sub-
vención (anexo II).

c) Acreditar o requisito da inscrición no rexistro
correspondente, de acordo co establecido no arti-
go 3º das bases reguladoras desta resolución.
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d) Estatutos da entidade debidamente legalizados.

e) Certificado da entidade que acredite o número
de socios, coa desagregación dos que teñan a condi-
ción de emigrantes retornados ou inmigrantes, e a
súa procedencia ou nacionalidade.

f) Orzamento de ingresos e gastos da entidade.

g) Tarxeta de identificación fiscal.

h) Declaración das axudas solicitadas e/ou conce-
didas para a mesma finalidade, procedentes doutras
administracións públicas, Unión Europa ou calque-
ra outro ente público ou privado, segundo o modelo
recollido no (anexo III).

i) Declaración expresa de non estar incursos nas
circunstancias e prohibicións para obter a condición
de beneficiario sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (ane-
xo III).

j) Declaración de que a entidade se atopa ao día
nas súas obrigas tributarias, estatais e autonómicas e
de Seguridade Social, así como que non ten débedas
pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia,
para o que poderá utilizarse o modelo do anexo IV,
excepto nos supostos de gastos de equipamento que
superen os 3.000 euros, que deberá acreditarse nece-
sariamente por medio de certificacións administrati-
vas expedidas polos órganos competentes (artigo 48
da Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2010).

k) Memoria da entidade (anexo V).

l) Unha memoria explicativa do programa solicita-
do e as fichas explicativas do programa e das activi-
dades (anexo VI).

m) Certificación expedida pola entidade bancaria
en que a entidade solicitante figure como titular
dunha conta (anexo VII).

Artigo 9º.-Xustificación da subvención.

1. A acción subvencionada deberá ser executada e
xustificada antes do 15 de novembro do ano en cur-
so.

2. Previamente ao pagamento final do importe da
subvención concedida, as entidades beneficiarias
deberán presentar na forma prevista no artigo 38.4º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común e no prazo establecido no
punto 1 deste artigo, a seguinte documentación xus-
tificativa:

a) Unha memoria de actuación xustificativa, por
cada eixe e programa, do cumprimento das condi-
cións establecidas na concesión da subvención, con
indicación dos investimentos realizados e dos resul-
tados obtidos e fichas explicativas do programa e
das actividades (anexo VIII).

b) Certificación orixinal emitida polos represen-
tantes legais da entidade beneficiaria, en que cons-
te a denominación do eixe, programa e proxecto rea-
lizado, contía do gasto así como a súa imputación
aos fins para os que foi concedida a subvención, con
distinción dos gastos correntes e equipamentos (ane-
xo IX).

c) Relación numerada das facturas e recibíns pre-
sentados xunto a esta xustificación (anexo X).

Acreditarase que o gasto foi efectuado mediante a
presentación de facturas e demais documentos de
valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mer-
cantil ou con eficacia administrativa, aos que se lle
engadirá a documentación acreditativa do seu paga-
mento. Todos estes documentos deberán presentarse
en orixinal, fotocopia compulsada ou formato elec-
trónico admisible legalmente. Aceptarase a xustifi-
cación do pagamento mediante recibín do provedor
para gastos de escasa contía por importes inferiores
a 1.000 euros sempre que estes gastos se efectúen
no ámbito do comercio retallista ou de empresas
prestadoras de servizos a usuarios finais, ou sexan
unha práctica común ou habitual no tráfico económi-
co.

As entidades beneficiarias deberán acreditar que
realizaron o gasto correspondente ao importe da sub-
vención concedida máis o gasto que se compromete-
ron a cofinanciar para cada proxecto.

d) Declaración das axudas solicitadas e/ou conce-
didas para a mesma finalidade, procedentes doutras
administracións públicas, Unión Europa ou calque-
ra outro ente público ou privado (anexo XI).

e) Declaración responsable de que a entidade
solicitante se atopa ao día nas súas obrigas tributa-
rias estatais e autonómicas, e de Seguridade Social,
así como que non ten débedas pendentes coa Comu-
nidade Autónoma de Galicia, para o que poderá uti-
lizarse o modelo do anexo XI, excepto no suposto de
gastos de equipamento que superen os 3.000 euros,
que deberá acreditarse necesariamente por medio
de certificacións administrativas expedidas polos
órganos competentes (artigo 48 da Lei 9/2009, do
23 de decembro, de orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para o ano 2010).

f) Declaración asinada polos representantes legais
da entidade beneficiaria, segundo o detalle que apa-
rece no anexo XI desta resolución, que acredite o
financiamento das accións subvencionadas que
foron realizadas.

g) No suposto de compatibilidade con outras axu-
das, deberase presentar unha certificación da enti-
dade en que conste que a suma de todas as axudas
recibidas non supera o custo total dos proxectos,
debendo certificarse igualmente a procedencia dos
fondos e o seu importe.

3. Os custos indirectos poderán formar parte da
xustificación da subvención sempre que foran
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imputados polo beneficiario á actividade subven-
cionada na parte que razoablemente corresponda de
acordo cos principios e normas de contabilidade
xeralmente admitidos e, en todo caso, na medida en
que tales custos correspondan ao período en que
efectivamente se realiza a actividade. En todo caso,
a imputación de custos indirectos á actividade sub-
vencionada non poderá superar o 10% do seu custo
total.

4. No caso de que non se xustifique o 100% do
orzamento total de gastos indicado na solicitude ou,
de ser o caso, na reformulación, e sempre que se rea-
lizase a actividade e se cumprise a finalidade que
fundamentou a súa concesión, a Secretaría Xeral da
Emigración aboará a subvención en contía propor-
cional ao importe xustificado.

Non se considerará que incorre en incumprimento
a entidade beneficiaria que realice parcialmente a
actividade que é obxecto da subvención por falta de
financiamento propio, sempre que a actividade sub-
vencionada sexa esencialmente divisible e poida
considerarse cumprida a finalidade que fundamen-
tou a concesión da subvención.

5. De acordo co establecido no artigo 46 do Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, cando o órgano administrativo
competente para a comprobación da subvención
aprecie a existencia de defectos emendables na xus-
tificación presentada pola entidade beneficiaria,
porao no seu coñecemento e concederalle un prazo
de dez días para a súa corrección. A falta de presen-
tación da documentación requirida no prazo estable-
cido comportará a perda do dereito ao cobramento
da subvención.

Artigo 10º.-Pagamento.

1. O pagamento final realizarase unha vez compro-
bada pola Secretaría Xeral da Emigración a xustifi-
cación presentada pola entidade beneficiaria da rea-
lización dos programas obxecto da subvención.

2. De conformidade co artigo 63 do Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, poderanse realizar pagamentos
anticipados que supoñen entregas de fondos con
carácter previo á xustificación, de ata o 50% da sub-
vención concedida, como financiamento necesario
para poder levar a cabo os proxectos subvencionados
que non superen os 18.000 euros e ata un 10% adi-
cional cando o importe da subvención supere a
devandita contía. Será obrigatoria a prestación de
garantías en subvencións de capital cando a contía
do pagamento supere os 18.000 euros, entendendo
este importe referido á cantidade acumulada dos
pagamentos realizados, segundo o Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia. O citado anticipo deberá ser solicitado

expresamente polo beneficiario unha vez que se lle
notifique a subvención concedida. Indicarase na
solicitude a cantidade de anticipo solicitada; se esta
fose superior ao 50%, concederáselle, de ser o caso,
o máximo do 50% da cantidade aprobada.

Artigo 11º.-Subcontratacións.

Por razón da natureza das actividades que integran
o programa subvencionado, poderase autorizar á
entidade beneficiaria a subcontratación parcial por
un máximo do 50% do importe da actividade sub-
vencionada, tal e como se recolle na Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia, excepto no caso de que a
adxudicación recaese en empresas que conten no
seu cadro de personal cun número de traballadores
fixos discapacitados superior ao 2%, no cal a dita
subcontratación pode alcanzar o 70%, segundo o
acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril
de 2010. Cando a actividade concertada con tercei-
ros exceda o 20% do importe da subvención e o
devandito importe sexa superior a 60.000 euros, a
subcontratación estará sometida ao cumprimento
dos requisitos establecidos no artigo 27.3º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia.

Artigo 12º.-Obrigas dos beneficiarios.

Con carácter xeral, os beneficiarios das axudas e
subvencións correspondentes aos programas convo-
cados por esta resolución quedan obrigados a:

1. Realizar a acción ou comportamento que funda-
mente a concesión da subvención.

2. Someterse aos requisitos legais e regulamenta-
rios que recolla a normativa xeral de aplicación ás
axudas e subvencións de Galicia, en concreto as
recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, así como ás actuacións
de comprobación que respecto da xestión de fondos
pode efectuar o departamento concedente, ás de
control financeiro que realice a Intervención Xeral
da Comunidade Autónoma e aos procedementos fis-
calizadores do Consello de Contas e do Tribunal de
Contas.

3. Comunicar á Secretaría Xeral da Emigración a
obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos que financien as actividades subvenciona-
das.

4. Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos percibidos.

5. Se, por calquera motivo, a actuación programa-
da non se puidese realizar, deberase comunicar a
renuncia á Secretaría Xeral da Emigración, que
poderá dispoñer do citado crédito para subvencionar
proxectos inicialmente non atendidos.

6. Deberán introducir por medios telemáticos na
Guía Actualizada de Programas e Actividades das
Migracións (GAPAM), da sección Inmigración e
Retorno da páxina web http://www.galiciaaberta.com
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da Secretaría Xeral da Emigración, segundo as ins-
trucións e prazos establecidos nesta guía, todos os
proxectos ou actuacións obxecto de subvención a
través desta resolución, co fin de que alcancen a
maior difusión.

7. A difusión do financiamento por parte da Secre-
taría Xeral da Emigración nos actos, documentación
e publicacións que realicen, por calquera medio,
con motivo da actuación subvencionada.

8. A comunicar á Secretaría Xeral da Emigración,
no momento en que se produza, calquera alteración
dos requisitos exixidos na convocatoria ou de cir-
cunstancias sobrevidas que impidan ou dificulten a
realización de accións e/ou a adquisición dos equi-
pamentos subvencionados, podendo a Secretaría
Xeral da Emigración adoptar a resolución de modi-
ficación da concesión ou de revogación que corres-
ponda.

Unha vez recaída a resolución de concesión o
beneficiario poderá solicitar, antes de que conclúa o
prazo para a realización das accións, a modificación
do seu contido, de concorrer circunstancias que
alterasen substancialmente as condicións tidas en
conta para a concesión da subvención a criterio da
Secretaría Xeral da Emigración.

9. A comprobación das axudas recibidas e os seus
efectos, pola Secretaría Xeral da Emigración regula-
dos nos artigos 57 e seguintes do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro.

Artigo 13º.-Consentimentos e autorizacións.

1. A presentación da solicitude implica o coñece-
mento e aceptación das bases reguladoras. Para os
efectos do previsto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia, a presenta-
ción da solicitude de concesión da subvención com-
portará a autorización á Secretaría Xeral de Emigra-
ción para solicitar as certificacións que deba emitir
a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Conselle-
ría de Facenda da Xunta de Galicia, de conformida-
de co establecido.

2. A entidade solicitante presta o seu consenti-
mento para incluír e facer públicos, no Rexistro
Público de Axudas, Subvencións e Convenios, e no
Rexistro Público de Sancións, creados nos artigos 44
e 45, da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2006, os datos relevantes referidos ás
axudas e subvencions recibidas, así como ás san-
cións impostas.

Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo res-
ponsable será a Consellería de Facenda, ante quen
se poderán exercer os dereitos de acceso, rectifica-
ción, cancelación e oposición.

Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4 do Decreto
132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os

rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da
Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2006, a non autorización da obtención de datos
ou a súa publicidade poderá dar lugar á exclusión do
proceso de participación para obter a axuda ou sub-
vención ou, se procede, ao reintegro do importe con-
cedido.

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei
orgánica 15/1999, de protección de datos de carác-
ter persoal, os datos persoais recollidos nas solicitu-
des deste programa serán incorporados a un ficheiro
para o seu tratamento coa finalidade da xestión des-
te procedemento. As entidades solicitantes poden
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancela-
ción e oposición previstos na lei, dirixindo un escri-
to á Secretaría Xeral da Emigración como responsa-
ble do ficheiro, no enderezo que figura ao pé da soli-
citude.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos
persoais será estritamente a xestión e tramitación do
expediente correspondente e as que deriven da apli-
cación da Lei 4/2006, de transparencia e boas prác-
ticas na Administración pública galega.

Artigo 14º.-Órgano competente.

1. A Subdirección Xeral do Retorno e da Inmigra-
ción é o órgano encargado da instrución do procede-
mento de concesión da subvención e correspóndelle
ao secretario xeral da Emigración ditar a resolución
de concesión ou denegación da subvención.

No caso da concesión de anticipos previstos no
artigo 10.2º destas bases reguladoras será o subdi-
rector xeral do Retorno e da Inmigración quen faga
a proposta de concesión ou denegación dos ditos
anticipos ao secretario xeral da Emigración, quen
resolverá motivadamente.

2. Crearase unha comisión de avaliación, presidi-
da polo subdirector xeral do Retorno e da Inmigra-
ción, que estará formada polos seguintes membros:

-O/a xefe/a do Servizo de Programas e Atención
Integral.

-O/a xefe/a do Servizo de Información e Tramita-
ción de Subvencións.

-Un/unha funcionario/a da subdirección, que
actuará como secretario/a.

En caso de ausencia dalgún dos membros inte-
grantes da comisión de avaliación, poderá ser subs-
tituído pola persoa que para o efecto designe o
secretario xeral da Emigración.

3. A comisión de avaliación, unha vez valorados os
expedientes, segundo os criterios sinalados no arti-
go 6º das bases reguladoras da correspondente reso-
lución de convocatoria, e á vista do informe emitido
polo órgano instrutor, en que conste que os benefi-
ciarios cumpren todos os requisitos necesarios para
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acceder á subvención, emitirá informe no que se
concrete o resultado da avaliación efectuada.

4. O órgano instrutor, á vista do expediente e do
informe do órgano colexiado, formulará a proposta
de resolución, que se presentará ao secretario xeral
da Emigración, que é o órgano competente para
resolver, quen resolverá dentro das dispoñibilidades
orzamentarias. No suposto de ampliación do crédito
e ata o límite do crédito dispoñible, o órgano conce-
dente acordará, sen necesidade dunha nova convo-
catoria, a concesión da subvención ao solicitante ou
solicitantes seguintes na orde de puntuación.

Artigo 15º.-Instrución do procedemento.

1. O procedemento para a tramitación e concesión
das subvencións que se convocan por esta resolu-
ción axustarase ao procedemento de concorrencia
non competitiva previsto na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, no Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da referida Lei 9/2007, e demais nor-
mativa de aplicación.

2. De acordo co establecido no artigo 20.5º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, se a solicitude non reúne os requisitos estable-
cidos na presente resolución, o órgano competente
requirirá a entidade solicitante para que a emende
no prazo máximo e improrrogable de 10 días, e indi-
caralle que, se non o fixese, se considerará que
desiste da súa solicitude, logo de resolución que
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

De acordo co artigo 59.6º da Lei 30/1992, a reali-
zación dos requirimentos que procedan poderase
efectuar por medio de publicación no taboleiro de
anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na
web http://www.galiciaaberta.com.

3. A eficacia dos citados requirimentos será a par-
tir das devanditas publicacións. Sen prexuízo do
anterior, a Secretaría Xeral da Emigración poderá
comunicar os requirimentos ao enderezo de correo
electrónico, sempre que se indique na solicitude e
entenderase cumprido este trámite coa realización
da comunicación nun só intento. Así mesmo, débese
significar que os prazos de dez días se computarán,
desde a publicación na páxina web dos requirimen-
tos e non desde a súa comunicación.

Artigo 16º.-Resolución e notificación.

As resolucións serán ditadas polo secretario xeral
da Emigración e notificadas aos interesados. A
Secretaría Xeral da Emigración publicará no Diario
Oficial de Galicia as subvencións de contía igual ou
superior a 3.000 euros concedidas a través desta
convocatoria, indicando o programa e o crédito orza-
mentario a que se imputan, beneficiario, cantidade

concedida e finalidade para a cal se outorgou a sub-
vención.

Ademais, e de conformidade co artigo 13.4º da
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega, a
Secretaría Xeral da Emigración publicará na súa
páxina web http://www.galiciaaberta.com a relación
dos beneficiarios e os importes das axudas concedi-
das, polo que a presentación da solicitude leva
implícita a autorización para o tratamento necesario
dos datos dos beneficiarios e para a súa publicación
na citada páxina web.

Artigo 17º.-Prazo de resolución.

O prazo máximo para resolver será de tres meses,
que comezará a contar desde a data de publicación
desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Trans-
corrido o devandito prazo sen que se ditaran as reso-
lucións expresas, poderanse entender desestimadas
as solicitudes, de acordo co establecido no artigo
23.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.

Artigo 18º.-Aceptación e renuncia.

1. Sen prexuízo dos recursos que procedan contra
esta resolución, transcorridos dez días hábiles desde
a notificación desta sen que o interesado comunica-
se expresamente a súa renuncia á subvención,
entenderase que a acepta e desde ese momento
adquirirá a condición de beneficiario/a.

2. No caso de comunicarse a renuncia en prazo, o
secretario xeral da Emigración ditará a correspon-
dente resolución nos termos do artigo 42.1º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Artigo 19º.-Réxime de recursos.

Contra as resolucións que se diten ao abeiro da
correspondente resolución de convocatoria, que
poñen fin á vía administrativa, poderán os/as intere-
sados/as interpoñer recurso potestativo de reposi-
ción ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun
mes contado a partir do día seguinte ao da recepción
da correspondente notificación, no caso de resolu-
cións expresas, ou no prazo de tres meses contados
a partir do día seguinte a aquel en que se entenda
producido o acto presunto.

Así mesmo, poderá interpoñerse recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da recepción da corres-
pondente notificación, se é expresa. Se non o fose, o
prazo será de seis meses contados a partir do día
seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 20º.-Incumprimento, reintegro e sancións.

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas
bases reguladoras, na convocatoria ou na demais
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normativa aplicable, así como das condicións que,
de ser o caso, se establezan na resolución de conce-
sión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcial-
mente as subvencións percibidas, así como os xuros
de demora debidos desde o momento en que se efec-
túe o pagamento, nos casos sinalados no artigo 33 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia. De acordo co artigo 14.1º n) da Lei 9/2007, os
criterios de graduación dos posibles incumprimen-
tos para determinar a cantidade que se minorará ou
reintegrará serán os seguintes:

a) O incumprimento total dos fins para os que se
concede a subvención, da realización dos gastos
subvencionables ou da obriga de xustificación dará
lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o
caso, ao reintegro da totalidade da axuda percibida.

b) Calquera outro incumprimento considerarase
incumprimento parcial dos fins para os que se con-
cedeu a axuda, da realización dos gastos subvencio-
nables ou da obriga de xustificación, e dará lugar á
perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao
reintegro na porcentaxe correspondente ao investi-
mento non efectuado ou non xustificado.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire
o punto anterior, tramitarase o oportuno procede-
mento de reintegro, que se axustará ao previsto no
título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no título V do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da dita lei.

3. Aos/ás beneficiarios/as das subvencións regula-
das nestas bases seralles de aplicación o réxime de
infraccións e sancións previsto no título IV da
devandita Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia.

Artigo 21º.-Requirimentos.

De acordo co artigo 59.6º b) da Lei 30/1992, a rea-
lización dos requirimentos que procedan poderanse
efectuar por medio de publicación no taboleiro de
anuncios da web http://www.galiciaaberta.com.

A eficacia dos citados requirimentos será a partir
das devanditas publicacións. Sen prexuízo do ante-
rior, a Secretaría Xeral da Emigración poderá remi-
tir á dirección de correo electrónico das entidades,
sempre que este conste na solicitude, unha comuni-
cación dando conta da publicación dos requirimen-
tos. Así mesmo, debe significarse que os prazos de
10 días se computarán desde a publicación dos
requirimentos na páxina web indicada e non desde a
súa comunicación.

Artigo 22º.-Compatibilidade das axudas.

O importe das subvencións reguladas nestas bases
será compatible con outras, calquera que sexa a súa
natureza, administración ou entidade que as conce-
da, agás as derivadas de convenios subscritos coa
Secretaría Xeral da Emigración para a mesma fina-

lidade e, en todo caso, tendo en conta que a suma de
todas elas, tanto as de carácter privado como das
distintas administracións ou calquera dos seus entes
públicos e privados, nacionais ou internacionais,
non poderá superar o 100% do investimento subven-
cionable.

Artigo 23º.-Modificación da resolución de conce-
sión.

1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
poderá dar lugar á modificación da resolución de
concesión, segundo o artigo 35 do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.

2. O acto polo que se acorde ou denegue a modifi-
cación da resolución será ditado polo secretario
xeral da Emigración, logo da instrución do corres-
pondente expediente en que se lle dará audiencia ao
interesado.

Artigo 24º.-Remisión normativa.

Para todo o non previsto nestas bases será de apli-
cación a lexislación básica do Estado sobre subven-
cións (Lei 38/2003, do 17 de novembro, e Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo); a Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia o Decre-
to 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
seu regulamento, e demais normativa que a desen-
volva.

ANEXO
Aprendizaxe das linguas

Programa cursos de iniciación ao galego

Obxectivos xerais.

Axudar áas persoas que acaban de chegar a supe-
rar a barreira que o descoñecemento do idioma
supón para a comunicación e o desenvolvemento de
calquera actividade da vida diaria e o establecemen-
to de relacións sociais.

Programa/s.

Nivel inicial I.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Campos léxicos: profesións, nacionalidades, fami-
lia, números e letras...

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar.
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Contidos.

Presentacións.

Confirmar e corrixir información.

Estratexias de comunicación: preguntar/negociar
significados. Deletrear e dar números de teléfono...

Saúdos formais e informais.

Describir persoas e obxectos.

Expresar os gustos e as preferencias.

Expresar a identidade, profesión, nacionalidade...

Verbos ser e ter.

Entoación interrogativa.

A sílaba tónica.

Nivel inicial II.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: artigo, verbo haber, locucións preposicio-
nais, presente de indicativo de varios verbos...

Campos léxicos: mobles, partes da casa, adxecti-
vos cualificativos, números cardinais e ordinais,
establecementos, medios de transporte...

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar galego.

Contidos.

Localizar obxectos, lugares e establecementos.

Preguntar por enderezos.

Preguntar e dicir a hora.

Preguntar por cantidades.

Describir unha vivenda.

O son «j»/X/.

Nivel inicial III.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: imperativo, verbo gustar, presente de indi-
cativo de varios verbos.

Campos léxicos: alimentos, afeccións, adxectivos
cualificativos, cores, tamaños, días da semana,
meses, lugares de ocio.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar galego.

Contidos.

Preguntar desexos e necesidades e contestar.

Pedir permiso.

Preguntar o importe.

Pedir comidas no restaurante.

Expresar preferencias.

Pedir a alguén que faga algo e responder.

Expresar obriga.

Dicir a idade.

Falar de accións habituais.

O «r» e o «rr».

O «c» e o «z».

Nivel intermedio I.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: perífrases de obriga, estar+xerundio, pro-
nomes persoais de obxecto, marcadores temporais,
futuro, subxuntivo, participio e pretérito perfecto
composto e pretérito indefinido (verbos irregulares).

Campo léxico: estados de ánimo, accidentes xeo-
gráficos, expresións de sorpresa, decepción, aburri-
mento, lugares de ocio, fórmulas ao teléfono.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar galego.

Contidos.

Invitar, propoñer, concertar unha cita.

Describir accións en desenvolvemento.

Expresar intencións e plans de futuro.

Presentar alternativas.

Expresar indiferenza, probabilidade, dúbida,
incerteza.

Falar por teléfono.

Falar do pasado.

Interesarse polo estado de alguén.
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Estados de ánimo.

Descrición de cualidades.

O «ñ».

Entoación exclamativa e interrogativa.

Nivel intermedio II.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: adxectivos demostrativos, posesivos,
estruturas comparativas, verbos impersoais, verbo
doer, formas negativas (nunca), pretérito imperfecto
de verbos regulares e de ser e ir. Repaso de tempos
do pasado. Comparativos e superlativos.

Campo léxico: clima e tempo atmosférico, partes
do corpo, enfermidades, remedios, deportes, sucesos
e acontecementos históricos.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar galego.

Contidos.

Pedir e dar información de medios de transporte.

Facer comparacións.

Falar do pasado e narrar acontecementos.

Expresar propiedade.

Conversar sobre o tempo.

Feitos pasados.

Expresión de accións frecuentes.

Falar de saúde e estados físicos.

Expresión de condicións.

«B» e «v».

Son de «g», «gu» e «gü».

Acentuación.

Duración:

Cursos de 20 horas de duración, por nivel.

Programa de cursos de iniciación ao castelán

Obxectivos xerais.

Axudar as persoas que acaban de chegar a superar
a barreira que o descoñecemento do idioma supón
para a comunicación e o desenvolvemento de cal-
quera actividade da vida diaria e o establecemento
de relacións sociais.

Programa/s.

Nivel inicial I.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Campos léxicos: profesións, nacionalidades, fami-
lia, números e letras...

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar castelán.

Contidos.

Presentacións.

Confirmar e corrixir información.

Estratexias de comunicación: preguntar/negociar
significados. Deletrear e dar números de teléfono...

Saúdos formais e informais.

Describir persoas e obxectos.

Expresar os gustos e as preferencias.

Expresar a identidade, profesión, nacionalidade...

Verbos ser e ter.

Entoación interrogativa.

A sílaba tónica.

Nivel inicial II.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: artigo, verbo haber, locucións preposicio-
nais, presente de indicativo de varios verbos...

Campos léxicos: mobles, partes da casa, adxecti-
vos cualificativos, números cardinais e ordinais,
establecementos, medios de transporte...

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar castelán.

Contidos.

Localizar obxectos, lugares e establecementos.

Preguntar por enderezos.

Preguntar e dicir a hora.

Preguntar por cantidades.

Describir unha vivenda.

O son «j»/X/.
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Nivel inicial III.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: imperativo, verbo gustar, presente de indi-
cativo de varios verbos.

Campos léxicos: alimentos, afeccións, adxectivos
cualificativos, cores, tamaños, días da semana,
meses, lugares de ocio.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar castelán.

Contidos.

Preguntar desexos e necesidades e contestar.

Pedir permiso.

Preguntar o importe.

Pedir comidas no restaurante.

Expresar preferencias.

Pedir a alguén que faga algo e responder.

Expresar obriga.

Dicir a idade.

Falar de accións habituais.

O «r» e o «rr».

O «c» e o «z».

Nivel intermedio I.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: perífrases de obriga, estar+xerundio, pro-
nomes persoais de obxecto, marcadores temporais,
futuro, subxuntivo, participio e pretérito perfecto
composto e pretérito indefinido (verbos irregulares).

Campo léxico: estados de ánimo, accidentes xeo-
gráficos, expresións de sorpresa, decepción, aburri-
mento, lugares de ocio, fórmulas ao teléfono.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar castelán.

Contidos.

Invitar, propoñer, concertar unha cita.

Describir accións en desenvolvemento.

Expresar intencións e plans de futuro.

Presentar alternativas.

Expresar indiferenza, probabilidade, dúbida,
incerteza.

Falar por teléfono.

Falar do pasado.

Interesarse polo estado de alguén.

Estados de ánimo.

Descrición de cualidades.

O «ñ».

Entoación exclamativa e interrogativa

Nivel intermedio II.

Neste nivel incidirase na competencia pragmática
apoiándose na perspectiva comunicativa.

Tamén se introducirán explicacións gramaticais
mínimas: adxectivos demostrativos, posesivos,
estruturas comparativas, verbos impersoais, verbo
doler, formas negativas (nunca), pretérito imperfecto
de verbos regulares e de ser e ir. Repaso de tempos
do pasado. Comparativos e superlativos.

Campo léxico: clima e tempo atmosférico, partes
do corpo, enfermidades, remedios, deportes, sucesos
e acontecementos históricos.

Obxectivos específicos.

Axudar as persoas a expresarse na súa vida diaria
en contextos diversos.

Proporcionar unha visión cultural a partir da cal
poder practicar castelán.

Contidos.

Pedir e dar información de medios de transporte.

Facer comparacións.

Falar do pasado e narrar acontecementos.

Expresar propiedade.

Conversar sobre o tempo.

Feitos pasados.

Expresión de accións frecuentes.

Falar de saúde e estados físicos.

Expresión de condicións.

«B» e «v».

Son de «g», «gu» e «gü».

Acentuación.

Duración:

Cursos de 20 horas de duración, por nivel.
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SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, PARA A REALIZACIÓN 
DE PROGRAMAS DESTINADOS A FAVORECER OS PROCESOS DE ACOLLIDA 

E INTEGRACIÓN DA POBOACIÓN INMIGRANTE E RETORNADA NA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DURANTE O ANO 2010

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEPR907B

ANEXO  I
PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO SOLICITANTE

Resolución do 16 de xullo de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración,  pola que 
se aproban as bases reguladoras das subvencións, en réxime de concorrencia non 
competitiva, a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver programas 
destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación 
inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma galega, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2010.

Secretario xeral da Emigración

Lugar e data

de, de

Rúa dos Basquiños nº 2 - 15704 Santiago de Compostela

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

NOME OU RAZÓN SOCIAL CIF

ENDEREZO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

CÓDIGO  POSTAL

FAXTELÉFONO

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DECLARO, BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE,  que son certos os datos consignados nesta solicitude e acepto, como representante da entidade que se indica, 

someterme ás normas da convocatoria, facilitar a información e documentación que se solicite, de ser o caso, e permitir e facilitar o labor do persoal encargado de avaliar a 

solicitude.

DECLARACIÓN

DATOS DO/A REPRESENTANTE

NIF

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIAENDEREZO

PRIMEIRO APELIDO

CONCELLO

NOMESEGUNDO APELIDO

LOCALIDADE

A entidade solicitante presta o seu consentimento para incluír e facer públicos, no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios e no Rexistro Público de Sancións,

creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, os datos relevantes referidos ás

axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas. 

Os datos referidos integrarán un ficheiro cuxo responsable será a Consellería de Facenda, ante quen se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e

oposición.

Salvo nos casos sinalados no artigo 9.4º do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de

decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a non autorización da obtención de datos ou a súa publicidade poderá dar lugar á

exclusión do proceso de participación para obter a axuda ou subvención ou, se procede, ao reintegro do importe concedido. 

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Emigración 

publicará na súa páxina web galiciaaberta.com a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que a presentación da solicitude leva implícita a 

autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

ENDEREZO ELECTRÓNICO DO RESPONSABLE DO PROGRAMA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude 

serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 

e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta secretaría como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE 

(marcar cun "x" o que corresponda)

Acreditación da identidade e da capacidade de representación do asinante da solicitude. Deberá acreditar a identidade no caso de que este/a 
denegue a autorización á Secretaría Xeral da Emigración para que obteña de forma directa os datos de carácter persoal que figuren no DNI
(ANEXO III).

Eixes e programas para os que se solicita a subvención (ANEXO II).

Acreditación do requisito de inscrición no rexistro correspondente.

Fotocopia cotexada dos estatutos da entidade debidamente legalizados.

Orzamento de ingresos e gastos da entidade.

Certificado do secretario da entidade que acredite o número de socios, diferenciando retornados de inmigrantes.

Fotocopia cotexada da tarxeta de identificación fiscal da entidade.

Declaración de axudas (ANEXO III).

Declaración de non estar incursa a entidade na prohibición de obter a condición de beneficiario sinalada nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (ANEXO III).

Declaración na que conste que a entidade solicitante se acha  ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e de Seguridade Social, 
e que non ten débedas pendentes coa Comunidade Autónoma de Galicia (ANEXO IV).

Memoria da entidade (ANEXO V).

Memoria explicativa do proxecto xunto ás fichas explicativas do programa e das actividades (ANEXO VI).

Ficha de solicitude de transferencia bancaria (ANEXO VII).

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

EIXES E PROGRAMAS PARA OS QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN*

* Pode continuar en folla á parte.
** Para gastos superiores a 12.000 € deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a entrega do ben, salvo que polas especiais características dos gastos
subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención (artigo 29.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

A) EIXE B)PROGRAMA
C) PROXECTO OU 

ACTUACIÓN

F) CUSTO 
TOTAL DO 

PROGRAMA

D) CONTÍA SOLICITADA

GASTOS
CORRENTES

GASTOS
EQUIPAMENTO**

TOTAIS
A suma da letra D e E deberá ser igual á contía da 
letra F

DOUTRAS
ENTIDADES

E) OUTRAS ACHEGAS

PROPIAS

ANEXO  II
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ANEXO III

ENTIDADE QUE FAI AS DECLARACIÓNS:

1) DECLARACIÓN DE AXUDAS :

O SECRETARIO DA ENTIDADE DECLARA QUE ESTA TEN SOLICITADAS OU CONCEDIDAS  POLOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

OU PRIVADOS QUE SE INDICAN AS SUBVENCIÓNS QUE SE SINALAN, PARA FINANCIAR A EXECUCIÓN DO PROGRAMA 
SUBVENCIONABLE, ademais da solicitada á Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia.

(IMPORTES EN EUROS)

Importe concedido (€)Importe solicitado pendente de 
conceder (€)

Admon. pública ou organismo ao que se lle solicitou ou 
polo que se lle concedeu subvención

(*) No caso de non ter solicitada ou concedida ningunha outra subvención para o mesmo programa, deberá manifestarse expresamente neste recadro.

(*)

2) DECLARACIÓN EXPRESA:

O secretario da entidade declara expresamente que esta non está incursa nas circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 
Tamén autorizo a Secretaría Xeral da Emigración, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade, nos Sistemas 
de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio de Administración Públicas.

O/A SECRETARIO/A

dede,

Lugar e data

Visto e prace 
O/A PRESIDENTE/A OU 

O/A REPRESENTANTE LEGAL

Asdo.: Asdo.:

SI NON

DECLARACIÓNS NA FASE DE SOLICITUDE
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ANEXO IV

D./Dna. , con DNI solicitante dunha

subvención en representación de                                                                                                                                 .                        , para a realización de 

programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada na Comunidad Autónoma galega para o ano 

2010,

DECLARO:

Que a entidade solicitante está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa comunidade autónoma.

de 20de,

Lugar e data

Asdo.:

DECLARACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS ECONÓMICAS COAS 

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E COA SEGURIDADE SOCIAL
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ANEXO V

MEMORIA DA ENTIDADE

DATA DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

FINS DA ENTIDADE

MEDIOS PERSOAIS

PERSOAL CONTRATADO

POSTO DE TRABALLO:

PERSOAL VOLUNTARIO

NÚMERO E TRABALLO DESENVOLVIDO:

SITUACIÓN (FIXO, TEMPORAL, EVENTUAL, ETC.)

ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS QUE FAVOREZAN A INTEGRACIÓN DA POBOACIÓN INMIGRANTE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA

*Pode continuar en folla á parte

ESTRUTURA E CAPACIDADE DE XESTIÓN

INMOBLES PROPIOS, ARRENDADOS OU CEDIDOS

INMOBLE: RÉXIME  XURÍDICO:

MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, ETC.
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ANEXO VI

FICHA EXPLICATIVA DO PROGRAMA 

(Deberá achegarse unha memoria por cada programa que se vaia desenvolver)

DENOMINACIÓN DO EIXE

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

ENTIDADE

RESPONSABLE DO PROGRAMA

TEL. DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE DESENVOLVERÁN DENTRO DO PROGRAMA

BREVE DESCRICIÓN DO CONTIDO E A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA

OBXECTIVOS

ORZAMENTO PREVISTO

RECURSOS
HUMANOS
OUTROS RECURSOS E  INFRAESTRUTURAS

RECURSOS NECESARIOS

Propios Voluntarios

Nº DE FICHA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIÓNS

PARTICIPACIÓN DOUTRAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMAOUTRAS ACHEGASACHEGA PROPIA ACHEGA SECRETARÍA XERAL  DA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRENTES GASTOS EQUIPAMENTO
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FICHA EXPLICATIVA DA ACTIVIDADE 

(Deberá achegarse unha ficha por cada actividade que se vaia desenvolver)

EIXE

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE NÚMERO DE FICHA

BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

ÁMBITO E LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE

COLECTIVO/S A QUE VAI DIRIXIDO

TIPOLOXÍA DOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA O  DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

TIPOLOXÍA DAS ACCIÓNS

DATA INICIO PERÍODO DE EXECUCIÓN

NÚMERO DE ACCIÓNS

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS TOTAL

MULLERESHOMES

 Existentes Nova creación

DATA FIN PERÍODO DE EXECUCIÓN

NÚMERO PRAZAS 
ALOXAMENTO

CUSTO DA ACTIVIDADE

PROGRAMA

TOTAL

TOTAL

TOTALOUTRAS ACHEGASACHEGA PROPIA ACHEGA SECRETARÍA XERAL  DA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRENTES GASTOS EQUIPAMENTO
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ANEXO VII

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO  DA  SUCURSAL DÍXITOS DE CONTROL CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

NOME ENTIDADE BANCARIA ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

TITULAR/ES DA CONTA BANCARIA CIF

CERTIFICO:

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.

SINATURA E SELO DA ENTIDADE BANCARIA

Lugar e data

de, de
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ANEXO VIII

MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA 

(Deberá achegarse unha memoria por cada programa desenvolvido)

HUMANOS

OUTROS RECURSOS E  INFRAESTRUTURAS

RECURSOS UTILIZADOS

CONCLUSIÓNS

BREVE DESCRICIÓN  DO CONTIDO

OBXECTIVOS E DESVIACIÓN RESPECTO DOS INICIALMENTE  PREVISTOS

ORZAMENTO EXECUTADO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  DESENVOLVIDAS DENTRO DO PROGRAMA

Nº DE FICHA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEL. DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

DENOMINACIÓN DO EIXE

ENTIDADE

RESPONSABLE DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMAOUTRAS ACHEGASACHEGA PROPIA ACHEGA SECRETARÍA XERAL  DA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRENTES GASTOS EQUIPAMENTO
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FICHA XUTIFICATIVA DA ACTIVIDADE 

(Deberá achegarse unha ficha por cada actividade desenvolvida)

EIXE

DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE NÚMERO DE FICHA

BREVE  DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

ÁMBITO E LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE

COLECTIVOS A QUE SE DIRIXIU

TIPOLOXÍA DOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

TIPOLOXÍA DAS ACCIÓNS

DATA INICIO PERÍODO DE EXECUCIÓN

NÚMERO DE ACCIÓNS

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS

MULLERESHOMES

 Existentes Nova creación

DATA FIN PERÍODO DE EXECUCIÓN

CUSTO DA ACTIVIDADE

PROGRAMA

No caso de subvencións para a subministración de bens de equipamento superiores a 12.000 euros indíquense as ofertas dos distintos provedores solicitadas
para a súa adquisición: 

No caso de que a elección non recaese na proposta economicamente máis vantaxosa deberá achegarse memoria xustificativa da elección feita entre
as ofertas presentadas.

IDADE (ANOS) MULLERES

MENOS DE 5

DE 6 A 11

DE 12 A 15

DE 16 A 17

DE 18 A 25

DE 26 A 30

DE 31 A 45

DE 45 A 65

MÁIS DE 65

TOTALHOMES

MULLERESHOMESNACIONALIDADE

TEMPO MEDIO DE ESTADÍA EN DÍAS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

NÚMERO
PRAZAS
ALOXAMENTO

TOTALOUTRAS ACHEGASACHEGA PROPIA ACHEGA SECRETARÍA XERAL  DA EMIGRACIÓN

GASTOS CORRENTES GASTOS EQUIPAMENTO
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ANEXO IX

D./Dna. , con DNI secretario/a de

CERTIFICA:

Que, en relación á resolución de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para a realización de programas destinados a favorecer os procesos de 
acollida e integración da poboación inmigrante e retornados na comunidade autónoma galega durante o ano 2010, de data                               , 
realizáronse gastos polos importes e conceptos seguintes:

de 20de,a

Lugar e data

Visto e prace 
O/A PRESIDENTE/A OU 

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DO GASTO REALIZADO

EIXE PROGRAMA

IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE XUSTIFICADO

CORRENTES EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOSCORRENTES

ACOLLIDA

EMPREGO

EDUCACIÓN

SAÚDE

CODESENVOLVEMENTO

1.A

1.B

1.C

Total acollida

Total emprego

2.a

Total educación

3.a

4.A

4.B

Total saúde

4.A

4.B
Total
codesenvolvemento

E, para que así conste, e para os efectos oportunos, asino a presente certificación

O/A SECRETARIO/A
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ANEXO X

Eixe:

Certifico que todas as facturas que aparecen na relación anterior, presentadas como documentación xustificativa, corresponden aos gastos realizados 
neste ano pola entidade en execución das accións subvencionadas.

RELACIÓN DAS FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO  REALIZADO

Data Nº fact. Concepto (*) Importe (IVE incluído)Nº Orde Empresa ou entidade emisora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Indíquese en cada factura a cal das finalidades subvencionadas corresponde. Total (en moneda nacional)

Total (en euros)

, dede

Lugar e data

Visto e prace 
O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE OU 

O/A REPRESENTANTE LEGAL
O/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE

Asdo.: Asdo.:

Programa:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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ANEXO XI

ENTIDADE QUE FAI AS DECLARACIÓNS:

1) DECLARACIÓN DE FINANCIAMENTO: 

O/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DECLARA QUE O FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS QUE FORON 
REALIZADOS SE FIXO DO SEGUINTE XEITO:

(IMPORTES EN EUROS)

Importe concedido (€)
Importe solicitado pendente de 

conceder (€)
Admón. pública ou organismo ao que se lle soliciou ou polo 

que se lle concedeu subvención

(*) No caso de non ter solicitada ou concedida ningunha outra subvención para a mesma acción, manifestalo expresamente neste recadro.

(*)

O/A SECRETARIO/A

dede,

Lugar e data

Visto e prace 
O/A PRESIDENTE/A OU 

O/A REPRESENTANTE LEGAL

Asdo.: Asdo.:

DECLARACIÓNS NA FASE DE XUSTIFICACIÓN

EIXE:

PROGRAMA PARA O QUE SOLICITA A SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN:

Importe a cargo da entidade

Axudas doutras institucións oficiais

Subvención da Secretaría Xeral da Emigración
Outras fontes de financiamento 
Concepto:

Total financiamento:

O/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DECLARA QUE ESTA TEN SOLICITADAS OU CONCEDIDAS POLOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
OU PRIVADOS QUE SE INDICAN, AS SUBVENCIÓNS QUE SE SINALAN, PARA FINANCIAR A EXECUCIÓN DA ACCIÓN 

REFERENCIADA, ADEMAIS DA SOLICITADA Á SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN DE GALICIA

2) DECLARACIÓN DE AXUDAS:

(IMPORTES EN EUROS)

O/A SECRETARIO/A DA ENTIDADE DECLARA EXPRESAMENTE QUE A ENTIDADE SOLICITANTE ESTÁ AO CORRENTE NAS 
OBRIGAS TRIBUTARIAS ESTATAIS E AUTONÓMICAS, E DE SEGURIDADE SOCIAL, ASÍ COMO QUE NON TEN DÉBEDAS 
PENDENTES COA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

3) DECLARACIÓN EXPRESA:
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PRESIDENCIA
Secretaría Xeral da Emigración

LOGOTIPOS

Secretaría Xeral da Emigración


