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IINNSSTTRRUUCCIIÓÓNNSS  PPAARRAA  TTRRAAMMIITTAARR  AASS  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  DDEE  

SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNNSS  DDOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  FFAAVVOORR  

DDAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  GGAALLEEGGAASS    22001155  

 

 

Resolución do 22 de xaneiro de 2015 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases 

reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das 

entidades galegas no exterior para o exercicio 2015 (DOG. nº 18, do 28 de xaneiro de 2015). 

  

PPrrooggrraammaass  qquuee  ssee  ccoonnvvooccaann  eenn  22001155::  

Para o ano 2015 convócanse tres programas polo que se atenderán finalidades similares ás dos 

anos anteriores. A denominación é a seguinte: 

Programa 1.- Axudas para gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior. 

Programa 2.- Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos 

promovidos pola xuventude. 

Programa 3.- Accións de especial relevancia promovidas por comunidades. 

FFaasseess::  

Na tramitación dos expedientes das subvencións convocadas diferéncianse as catro fases 

consecutivas: 

A) Fase de solicitude 

B) Fase de reformulación 

C) Fase de xustificación 

D) Fase de mostraxe 

Cada entidade debe ter en conta e seguir as instrucións que se sinalan para cada unha das 

fases o que lle facilitará o envío da documentación correcta e completa necesaria en cada caso. 

Se se seguen axilizarase a tramitación e adiantarase o pago das subvencións que se concedan. 

PPrraazzooss  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddaa  ddooccuummeennttaacciióónn::  

En tódalas fases a documentación que teña que achegar cada entidade tena que presentar dentro 

do prazo que se indica. O último día do prazo a documentación ten que estar fisicamente na 

Secretaría Xeral da Emigración en Santiago de Compostela, isto quere dicir que a 

documentación que se mande o último día sempre entrará fóra do prazo. 

  A documentación hai que enviala canto antes se poida a partir do día seguinte ó que se 

abra o prazo. Esperar ó último día sempre acarrea problemas. 
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a) Fase de solicitude 

EEnnttiiddaaddeess  qquuee  ppooddeenn  ppeeddiirr::  

O Programa 1: As comunidades galegas e os centros colaboradores da galeguidade, é dicir, 

ós que pola normativa anterior tiñan recoñecida a condición de galeguidade ou ou a de centro 

colaborador. 

Programa 2: Calquera entidade galega recoñecida- 

Programa 3: Só as comunidades galegas (aquelas que teñan recoñecida a galeguidade), e as 

federacións e asociacións de entidades galegas. 

Solicitudes e documentación: Cómo se pode presentar e como hai que 

cumplimentala:  

Anexo I: (acompañase un modelo.Tamén está disponible na sede electrónica da Xunta de 

Galicia, https://sede.xunta.es e na páxina web da secretaría: httpp://emigración.xunta.es). Pódese 

presentar: 

- En soporte papel: Igual que en anos anteriores, presentando directamente na Secretaría Xeral 

da Emigración, sita na Rúa Basquiños 2, 15704 Santiago de Compostela. a través de correo 

postal certificado, nas delegacións da Xunta de Galicia en Bos Aires e Montevideo, ou nas 

oficinas consulares correspondentes ao domicilio da entidade solicitante. 

- Por vía electrónica:  A través do formulario normalizado que figura como Anexo I da 

resolución, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es. Para a súa 

presentación por esta vía a entidade deberá dispoñer do certificado electrónico recoñecido pola 

sede da Xunta de Galicia. 

- A documentación que se presente por Fax ou por correo electrónico non terá validez aos 

efectos de constancia de presentación nin de cumprimento dos prazos 

Prazo de presentación de solicitudes:  Desde o 29-01-2015 ata o 28-02-2015. 

Proxectos ou gastos para os que se pode pedir: Aqueles que correspondan ou se executen 

desde o 1 de outubro de 2014 ata o 30 de setembro de 2015. 

Modelo único de solicitude: Só hai que presentar unha única solicitude con independencia 

dos programas para os que pida a subvención. 

-O apartado de “datos bancarios” Só se cubrirá no caso de que a entidade queira que se lle faga 

o ingreso nunha conta nova, distinta á que se lle fixo en 2014, neste caso ademais de cubrir estos 

datos no anexo debe acompañar un certificado do banco coa identificación completa da nova 

conta. Se é a mesma conta de 2014 este recadro ten que vir en branco. 

-Hai que cubrir tódolos apartados que correspondan a cada un dos programas para os que pida a 

subvención. O importe que se pida de subvención non pode ser superior ó 80 % do investimento 

previsto para cada programa. 

-No apartado de “financiamento” hai que especificar tódalas fontes de ónde se ten previsto obter 

os fondos para paga-lo custo dos gastos ou dos proxectos para os que pida a subvención á 

Secretaría Xeral da Emigración. Se ten outras axudas para outros gastos ou proxectos distintos 

daqueles para os que pide a subvención a Secretaría non se teñen que poñer. 

-A solicitude ten que estar asinada polo presidente da entidade. Noutro caso ten que xustificar 

a representación. 

https://sede.xunta.es/
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Documentación que hai que acompañar ó anexo I 

Se se pide o Programa 1: 

- Memoria explicativa na que se relacionen tódolos gastos de funcionamento para os que 

se pide a subvención. (Para os que non se pida subvención non hai que relacionalos). 

Asinada polo presidente. 

- Orzamento ou custo previsto para cada un dos gastos relacionados na memoria desde 

outubro de 2014 ata setembro de 2015. Asinado polo presidente. 

(Acompañase un modelo que inclúe a memoria e o orzamento nun só documento que 

pode servir de base ou de guía para a súa elaboración. Este modelo non é 

obrigatorio pode facerse calquera outro que inclúa a información que se esixe). 

No caso de pedir para gastos de aluguer da sé social, hai que mandar: 

a) Copia do contrato de aluguer, se non o tivera mandado xa á Secretaría ou este non 

estivera actualizado por ter sido modificado con posterioridade. O contrato ten que 

estar en galego ou en español, se está noutro idioma hai que acompañalo dunha 

tradución oficial a un destes idiomas. 

b) Copia do xustificante de pagamento do aluguer do mes de xaneiro de 2015. 

Se se pide o Programa 2: 

- Memoria descritiva que recolla a relación concreta dos proxectos para os que se pide a 

subvención, cun máximo de doce. Para cada un dos proxectos debe detallarse a 

finalidade ou necesidade, as accións que se pretenden realizar, as datas e os lugares nos 

que se ten previsto realizar. No caso de que se inclúan proxectos xuvenís ten que estar 

asinada polo responsable da sección xuvenil ou do grupo de mozos que a organicen, 

ademais de polo presidente da entidade. 

- Orzamento detallado que recolla o custo previsto de realización de cada proxecto e de 

todos en conxunto. Debe enviarse asinado polo presidente da entidade. 

(Acompañase un modelo que inclúe a memoria e o orzamento nun só documento que 

pode servir de base ou de guía para a súa elaboración. Este modelo non é 

obrigatorio pode facerse calquera outro que inclúa a información que se esixe). 

Se se pide o Programa 3: 

- Memoria descritiva que recolla o proxecto da actividade especial para a que se pide a 

axuda, a súa finalidade ou necesidade, a importancia e repercusión para acadar os 

obxectivos previstos, estimación dos participantes e poboación a que vai dirixida, as 

accións que se van a desenvolver, as datas e os lugares nos que se pretende executar, etc. 

- Orzamento detallado que recolla o custo total previsto do proxecto da actividade 

especial, desglosado nas partidas específicas das principais accións que se van executar, 

asinado polo Presidente da entidade. 

NESTA FASE SO HAI QUE MANDAR O ANEXO I E A DOCUMENTACIÓN DO 

PROGRAMA OU DOS PROGRAMAS PARA OS QUE SE PIDA A SUBVENCIÓN. 

¡¡NINGUNHA OUTRA!!. 

TODA A DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTE TEN QUE ESTAR ASINADA POLO 

PRESIDENTE DA ENTIDADE. Tamén a pode asinar calquera outro representante legal sempre 

que se acompañe a documentación que xustifique que ten esta representación. 
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LIMITES MÁXIMOS A TER EN CONTA: 

 

Concepto Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 

Importe máximo de gasto total subvencionable 30.000 € 40.000 € 30.000 € 

Importe máximo da subvención total a conceder 20.000 € 25.000 € 24.000 € 

Nº máximo de conceptos de gasto ou proxectos 8 12 2 

Nas solicitudes que contemplen gastos subvencionables por importe total superior ós citados 

limites máximos, a contía que exceda non será tida en conta para determinar o importe da 

subvención a conceder. 

Gastos e Proxectos subvencionables: Os gastos e os proxectos para os que se pode pedir 

subvención son os que figuran na convocatoria: no artigo 23 para o Programa 1, no artigo 26 para 

o Programa 2 e no artigo 29 para o Programa 3.  

Os gastos de funcionamento e os proxectos para os que se pida a subvención teñen que 

corresponder ou executarse entre o 01-outubro-2014 e o 30-setembro-2015. Isto quere 

dicir que tódalas facturas e os xustificantes do seu pagamento, que se relacionen na fase de 

xustificación, teñen que ter data comprendida dentro deste período.  

Só son subvencionables gastos derivados de servizos externos, é dicir facturados por 

empresas. 

Non son subvencionables os gastos de persoal derivados de relación laboral coa propia 

entidade tales como soldos, salarios, cargas sociais, etc. Nin tampouco aqueles gastos de 

funcionamento que correspondan a establecementos comerciais ou profesionais existentes dentro 

da entidade que teñan ánimo de lucro. 

REQUIRIMENTOS: 

Calquera solicitude que non estea cuberta tal como se indicou, que non veña asinada polo 

presidente ou que non presente a documentación sinalada correctamente será requirida 

mediante publicación dun requirimento conxunto a tódalas entidades que a enviaran 

incorrectamente no taboleiro de anuncios da Secretaría Xeral da Emigración e na páxina web 

galiciaberta http://emigracion.xunta.es (en concreto, no apartado Listas a convocatorias), para 

que emenden o defecto que se sinale no prazo dos 10 días seguintes ó da citada publicación. 

No caso de que non se emende neste prazo entenderase que a entidade desiste da solicitude. 

 

 

b) Fase de reformulación 

 

A reformulación só se fará no caso de que se lle pida pola Secretaría Xeral da Emigración. Só 

neste caso tería que enviar o anexo II, para o cal nese momento daranse as instrucións que 

correspondan. 

Está previsto que esta fase, ó igual que se fixo o ano pasado, se substitúa pola comunicación do 

importe do gasto mínimo que se ten que xustificar para poder cobra-la totalidade da subvención 

que se lle conceda. 
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Fase de xustificación 

 

A xustificación é imprescindible para que a entidade poda cobrar a subvención que se lle 

concedeu. 

PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 

A fase de xustificación empeza a partir de que a entidade recibe a comunicación da Secretaría 

Xeral da Emigración na que lle notifica o importe que se lle concede como subvención e pode 

presentarse desde ese momento ata o 30-09-2015  

Recoméndase que se xustifique o antes posible, é dicir, encanto os gastos ou os proxectos 

subvencionados se teñan executados e pagados, sen esperar a que remate o prazo. 

Ó último día do prazo ten que estar a documentación na Secretaría Xeral en Santiago de 

Compostela. 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR: 

A xustificación consiste en demostrar qué gastos ou proxectos, daqueles para os ten concedida a 

subvención, executou realmente cada unha das entidades, canto foi o seu custo, e cómo os 

financiou. 

Para iso cada entidade beneficiaria, para cada un dos programas para os que ten concedida a 

subvención, ten que presentar: unha memoria, o Anexo III e o Anexo IV,  

Esta documentación ten axustarse ó seguinte: 

a) Unha memoria na que conste expresamente: 

Para o Programa 1: os gastos de funcionamento que tivo realmente en cada un dos 

conceptos para os que se lle concedeu a subvención, é dicir, non se poden incluír conceptos 

de gasto que non se incluíran na solicitude nin aqueles que, aínda incluídos na solicitude, 

non foran subvencionables. 

Para os Programas 2, e 3: relacionar qué proxectos executou realmente e para cada un 

destes facer unha breve descrición na que se indique: en qué data ou datas se levou a cabo, 

o lugar onde se fixo, en que consistiu, que accións se fixeron, cuantificación aproximada 

das persoas que asistiron ou que participaron e unha valoración do seu resultado. 

As memorias teñen que estar asinadas polo presidente da entidade e, no caso de que se trate 

de proxectos promovidos pola xuventude, ademais polo responsable xuvenil. 

(Cando se notifique o importe da subvención concedida acompañarase un modelo que 

poida servir de guía para redacta-las memorias). 

b) O Anexo III.  

-Hai que enviar un anexo por cada programa, cuberto en tódolos seus apartados e asinado 

polo presidente 

-Neste anexo hai que relacionar as facturas pagadas pola entidade relativas ós gastos ou 

ós proxectos executados para os que se lle concedeu a subvención. 

-As facturas hai que agrupalas por concepto de gasto no programa 1 e por proxecto nos 

programas 2 e 3. 

- As facturas que se relacionen teñen que estar expedidas a nome da entidade galega, ter 

data comprendida entre o 01-10-2014 e o 30-09-2015, e estar pagadas dentro deste 

mesmo período. 
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Se as facturas son superiores a 1.000 € necesariamente teñen que estar pagadas a través 

de entidade bancaria, por transferencia, por cheque ou cargadas directamente na conta da 

entidade. 

Se as facturas son inferiores a 1.000 € poden estar pagadas a través da entidade bancaria o 

en efectivo, neste caso ten que haber un recibo asinado polo provedor no que conste que 

cobrou a factura a que corresponda. 

 Non se admitirá ningunha factura que non cumpra estes requisitos. 

- Pódense utilizar tantas follas como se necesiten enumerándoas no último recadro. No caso 

de que se utilice máis dunha folla na última deberá constar o total de todas. 

c) O Anexo IV: 

-Hai que enviar un anexo por cada programa, cuberto en tódolos seus apartados e asinado 

polo presidente 

- O importe que figure no recadro correspondente a “Total Gasto realizado” debe ser igual 

ó total das facturas que se relacionaron no Anexo III, e dicir, o total do anexo III. 

- O importe total do financiamento e a suma dos correspondentes a cada unha das fontes 

que se utilizaron, incluída a subvención que se lle concedeu pola Secretaría Xeral da 

Emigración e ten que ser igual ó “Total Gasto realizado”. 

- No apartado 2) Declaración de Axudas hai que cubrilo só cando, para os mesmos gastos 

ou proxectos, se teñan outras subvencións distintas a que lle concedeu a Secretaría Xeral da 

Emigración.  

Se non se ten ningunha outra axuda, no recadro seguinte hai que poñer: Esta entidade non 

solicitou nin ten concedida ningunha outra subvención para estes gastos ou para estes 

proxectos. 

-NESTA FASE NON HAI QUE MANDAR NINGUHA FACTURA NIN 

XUSTIFICANTE DE PAGO. 

A entidade ten que conservar as facturas e os seus xustificante de pago durante 4 anos 

porque se lle pode pedir que as envíe en calquera momento. 

 

 

c) Fase de Mostraxe 

Esta é a última fase da tramitación das subvencións e realizarase logo de ter pagadas tódalas 

subvencións. 

Nesta fase elixirase un grupo de expedientes por cada un dos programas e pediráselle as 

entidades, as que correspondan os expedientes seleccionados, tódalas facturas e os 

xustificantes do seu pagamento que estiveran relacionados no Anexo III, na fase de 

xustificación.  

Aquelas entidades que non presenten tanto as facturas como os seus xustificantes de pago ou 

os que presente non sexan acordes co que se indica nestas instrucións para o citado Anexo 

III, terán que devolver o importe total ou parcial da subvención que xa tiveran cobrado máis 

os correspondentes xuros de demora, ademais das sancións que se lle poidan impoñer. 

Para calquera dúbida ou consulta que necesite a entidade pode facela telefonicamente ó 

Servizo de Promoción das Comunidades Galegas a través dos Tel.: 981 545833 e 981 

957160, ou do correo electrónico emigracion.subvencions@xunta.es. 

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2015 

mailto:emigracion.subvencions@xunta.es
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MEMORIA-ORZAMENTO PROGRAMA 1 

(POSIBLE MODELO-–adaptandoo as necesidades de cada entidade e suprimindo o resto) 

(pódese enviar calquera outro sempre que se axuste ó indicado nas Instruccións) 

Entidade____________________ 

Subvencións correspondentes a Programas de Actuación en favor das entidades Galegas no 

exterior convocadas por Resolución do 22, de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral da 

Emigración para as que esta entidade presenta solicitude, fai a seguinte: 

Memoria explicativa e orzamento 

Programa 1Axudas para gastos de funcionamento 

A Entidade_____________, segundo consta nos seus estatutos, ten como obxecto social 

________________. 

Para executar as actividades que lle son propias de acordo con dito obxeto ten que afrontar unha 

serie de gastos necesarios e imprescindibles, tanto do mantemento do local social de carácter 

recurrente, como son os de limpeza, enerxía, calefacción, comunicacións, etc, como outros 

relacionados coa propia execución da actividade ordinaria e coas actividades específicas que se 

levan a cabo sen que poidan imputarse directamente a cada unha delas en particular, senon que 

afectan ó seu conxunto, e ó do funcionamento da propia entidade para dar unha maior e mellor 

prestación de servizos ós seus asociados. 

Para o período comprendido entre o 01-10-2014 e o 30-09-2015 que se establece como 

subvencionable en dita convocatoria, os gastos para os que se pide a subvención son os que de 

seguido se relacionan e, tendo en conta a contía individual dos que xa se veñen pagando 

proxectados para todo este perído, está previsto que o seu importe neste período sexa o que se 

sinala: 

 

Concepto do gasto para o que se pide a subvención (elixir só aqueles 

para os que a entidade pida a axuda e non correspondan a actividades 

comerciais) 

Orzamento 

previsto para o 

perído (en euros) 

Arrendamento.................................................................................... 

Comunicacións telefonicas................................................................ 

Luz..................................................................................................... 

Auga.................................................................................................. 

Seguros.............................................................................................. 

Impostos ou taxas.............................................................................. 

Limpeza (só se está contratado cuha empresa externa).................. 

.................(elixir só aqueles para os que se pida axuda ou incluir 

calquera outro gasto subvencionable) 

 

Total orzamento ou gasto previsto   

 

Lugar e data  

Sinatura do presidente,  

Nome do presidente 
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MEMORIA-ORZAMENTO PROGRAMA 2 

(POSIBLE MODELO –adaptandoo as necesidades de cada entidade e suprimindo o resto) 

(pódese enviar calquera outro sempre que se axuste ó indicado nas Instruccións) 

Entidade____________________ 

Subvencións correspondentes a Programas de Actuación en favor das entidades Galegas no 

exterior convocadas por Resolución do 22, de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral da 

Emigración para as que esta entidade presenta solicitude, fai a seguinte: 

Memoria explicativa e orzamento 

Programa 2 Proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos 

pola xuventude 

O obxecto social da Entidade_____________, segundo consta nos seus seus estatutos, 

é_____________. 

Co fin de levar a cabo dito obxecto social, esta entidade ten previsto executar, entre outras 

actividades que fai con carácter ordinario, ó longo do período comprendido entre o 01-10-2014 

e o 30-09-2015 que se establece como subvencionable en dita convocatoria, os proxectos de 

marcado carácter singular que seguidamene se enumeran e para os que se pide a axuda ó amparo 

do citado programa, e tendo en conta o custo das actividades executadas para cada un deles en 

anos anteriores e o que se prevé facer este exercicio, o orzamento que a entidade ten previsto 

para cada un é o que se sinala: 

Memoria individualizada para cada un dos proxectos para os que se pide a 

subvención:(MÁXIMO TOTAL 12) 

A) Proxectos culturais, sociais e formativos: 

PROXECTO 01: __(poñer o nome do proxecto, por exemplo “Dia das Letras Galegas)__ 

Data/s prevista/s de realización:__(poñer a data aproximada de cando se quere facer)  

Coa realización deste proxecto preténdese____(poñer a finalidade ou xustificar a necesidade do 

proxecto)___.Na súa execución teñense previsto facer as seguintes actividades: ___ 

(Relacionasr as actividades que se van facer)____,estimándose que o número de participantes 

sexa de__(Poñer o número aproximando das persoas que acostuman a participar se xa se fixo 

noutras ocasións ou os que se espera que participen)____. Este proxecto realizarase 

en____(Poñer o lugar ou as instalacións onde se vai facer))__ 

O importe estimado do custodeste proxecto é de __________ €. 

 

PROXECTO 02: __(poñer o nome do proxecto, por exemplo “Dia de Galicia)__ 

Data/s prevista/s de realización:__(poñer a data aproximada de cando se quere facer) 

Coa realización deste proxecto preténdese____(poñer a finalidade ou xustificar a necesidade do 

proxecto)___.Na súa execución teñense previsto facer as seguintes actividades: __ (Relacionasr 

as actividades que se van facer)__,estimándose que o número de participantes sexa de__(Poñer 

o número aproximando das persoas que acostuman a participar se xa se fixo noutras ocasións 

ou os que se espera que participen)____. Este proxecto realizarase en____(Poñer o lugar ou as 

instalacións onde se vai facer))__ 

O importe estimado do custo.deste proxecto é de __________ €. 

 

PROXECTO 03, 04, .... 

____(Seguir relacionando os proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o 

mesmo formato)___ 
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B) Proxectos de accions informativas ou divulgativas 

 

PROXECTO01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste 

apartado e senón suprimir) 

 

C) Proxectos promovidos pola xuventude 

PROXECTO 01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste 

apartado e senón suprimir) 

 

D) Outros proxectos 

PROXECTO 01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste 

apartado e senón suprimir) 

 

RESUMO DOS PROXECTOS PARA OS QUE SE PIDE A AXUDA: 

Denominación do Proxecto Custo Previsto 

(en euros) 

A)Proxectos culturais, sociais e formativos:  

Prox. 01: ---(Día das Letras Galegas)--  

Prox. 02: .......  

Prox. .....  

B)Proxectos de accions informativas ou divulgativas:  

Prox. 01: .......  

Prox. ....  

C)Proxectos promovidos pola xuventude:  

Prox. 01: .......  

Prox. ....  

D)Outros proxectos:  

Prox. 01: .......  

Prox. .......  

Orzamento ou custo Total   

Lugar, data 

Sinatura do presidente 

Nome do presidente 


