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CONVOCATORIA DA DXREeUE DE SUBVENCIÓNS PARA 
CONSOLIDACIÓN E FORTALECEMENTO DE ONGD - 2015 

 
 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN 
DE PROXECTOS 

 
 
 

INTRODUCIÓN 
 
Este documento conten as instrucións necesarias para cubrir o documento de formulación de 
proxectos. O documento estruturouse de xeito que nel quedan recollidas todas as necesidades de 
información detectadas nos últimos anos de experiencia de cooperación da Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores e coa Unión Europea (DXREeUE). 
O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN representa unha sistematización da fase de formulación dos 
proxectos. Debe ser cuberta pola entidade que presente o proxecto ou no seu caso da agrupación, 
pola entidade solicitante do proxecto, tendo en conta que non substitúe, necesariamente, os outros 
documentos e anexos do proxecto que se poidan achegar, pero si deben acompañalo como 
instrumento metodolóxico imprescindible para a súa análise e eventual aprobación. 
Por outra banda, non é imprescindible aterse aos espazos marcados. Estes son meramente 
indicativos, pero tampouco deberían realizarse documentos de formulación moito máis extensos que 
o deseñado.  
Lémbrase que a documentación e o documento de formulación do proxecto deben presentarse en 
orixinal e en soporte electrónico. 
A falta de documentación nalgunha das carpetas ou da xustificación desas faltas, impedirán a 
avaliación do proxecto, se non tivo lugar a súa emenda dentro dos prazos establecidos.  
 
 
 
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROXECTOS 

1. QUE PROXECTOS PODEN SER COFINANCIADOS?  
 
Poden ser cofinanciados todos os proxectos que cumpran os requisitos publicados na convocatoria 
(Art. 9). 

2. CALES SON AS CONDICIÓNS DE COFINANCIAMENTO? (Art. 11) 
 
A Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto, non superando en 
ningún caso a subvención concedida os 25.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 
2015 a  subvención máxima concedida será de 15.000 €. 
Nos proxectos presentados por varias entidades en agrupación a subvención concedida non 
superará o límite dos 35.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2015 a  subvención 
máxima concedida será de 25.000 €. 
A subvención concedida aos proxectos plurianuais distribuirase do seguinte xeito: o 40% no 2015 e o 
60% no 2016.  
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3. QUEN PODE PRESENTAR UN PROXECTO?, QUEN PODE PARTICIPAR?  

 
No art. 9.1, apartados a), b), c), d), e) da convocatoria especificaranse os requisitos que deben reunir 
as entidades solicitantes do proxecto. 
Tamén poden acceder á subvención, os proxectos presentados por varias ONGD, que cumprindo os 
requisitos do art. 9.1. se presenten agrupadas.  
 

4. ONDE E CANDO PRESENTAR UN PROXECTO? (Art. 14) 
 
As solicitudes dirixiranse a: 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 
Rúa do Hórreo nº 61, 2º andar 
15701 Santiago de Compostela 
Correo electrónico: cooperacion.exterior@xunta.es  
 
Datas  
As solicitudes presentaranse no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da publicación da 
orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 
 

5. COMO SE SELECCIONAN OS PROXECTOS? 

Criterios recollidos no artigo 13 da convocatoria para o ano 2015. 
 
Debe lembrar que: 
A falta de documentación administrativa ou da xustificación desas faltas impedirá a avaliación do 
proxecto, se non se procede a súa corrección dentro dos prazos establecidos. Así mesmo, a 
manipulación do formulario normalizado ou utilizar outro formulario que non sexa o adaptado para a 
presente convocatoria do ano 2015 conducirá á exclusión e non avaliación do proxecto. 
 

6. DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA (Art. 10) 

Documentación recollida no artigo 10 da convocatoria para o ano 2015. 
 

7. CONSELLOS PRÁCTICOS PARA CUBRIR O DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DO PROXECTO 
 
Vostede debe cubrir os datos directamente sobre o documento de formulario, dispoñible na web de 
Cooperación Galega www.cooperaciongalega.org. Se necesitara unha ou máis páxinas para 
completar a información, estas deben aparecer automaticamente no proceso de escritura. En caso 
de que isto non sucedera, vostede pode copiar a ficha do formulario tantas veces como necesite. 
 
 
SECCIÓN A - PRESENTACIÓN DO PROXECTO 
 
Nesta sección, definiranse os datos concretos do proxecto e da entidade solicitante. No caso de 
proxectos presentados por varias entidades que se agrupen, achegaranse os datos relativos ás 
entidades que participen no proxecto. 
 
A.1. Datos do proxecto 
 
Título do proxecto: 
Introducir neste apartado, o nome completo do proxecto. Debe de coincidir o máximo posible co 
obxectivo específico do proxecto. Deberá permanecer sen variacións durante toda a vida do 
proxecto. 
 
Acrónimo:  
Introducir un "alias" ou nome curto referido ao proxecto. 
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Entidade solicitante: 
Indicaranse as siglas e o nome completo da entidade solicitante. 
 
Membros de agrupación:  
Indicaranse as siglas e o nome completo das entidade agrupadas. Non se considera agrupación de 
entidades a aquela que estea formada por unha asociación e a federación á que pertenza esa 
asociación ou aquela na que os órganos de goberno sexan coincidentes, total ou parcialmente, en 
todas as entidades agrupadas. 
 
Período de execución. Data de comezo e de finalización: 
As actividades propias da intervención non poderán iniciarse antes do 1 de xaneiro de 2015, sendo 
necesario que o inicio das actividades sexa no ano 2015. Indicarase a data de comezo e finalización 
do proxecto (indicando como mínimo mes e ano). 
Nos orzamentos nos que o proxecto teña carácter anual, os proxectos terán que executarse antes do 
30 de decembro do ano de concesión da subvención. No caso de proxectos con carácter 
plurianual, os proxectos deberán de executarse antes do 30 de novembro do ano seguinte á 
concesión da subvención. 
 
Orzamento total: 
Totalidade á que ascende o proxecto. Todas as cantidades serán expresadas en euros. 
 
Subvención solicitada á Xunta: 
Totalidade da subvención solicitada, non superando en ningún caso a subvención concedida os 
25.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2015 a  subvención máxima concedida 
será de 15.000 €. 
Nos proxectos presentados por varias entidades en agrupación a subvención concedida non 
superará o límite dos 35.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2015 a  subvención 
máxima concedida será de 25.000 €. 
 
Porcentaxe de subvención sobre o total do orzamento: 
Calcular a porcentaxe da subvención solicitada sobre o custo total do proxecto. A Xunta de Galicia 
poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto. 
A subvención concedida aos proxectos plurianuais distribuirase do seguinte xeito: o 40% no 2015 e o 
60% no 2016.  
 
A.2. Datos da entidade solicitante 
 
Achegaranse os datos da entidade solicitante. No caso de proxectos presentados por varias 
entidades que se agrupen, achegaranse os datos relativos ás entidades que participen no proxecto. 
 
A.3. Presentación e experiencia da entidade en Galicia: (Máx. 1 ½ páxinas). 
 
(No caso de entidades agrupadas, especificar esa información de todas as entidades). 
Neste apartado deberase recoller a seguinte información:  

- Organigrama e estrutura da entidade en Galicia;  
- Ámbitos de actuación da entidade en Galicia.  
- Farase constar os antecedentes de colaboración coa DXREeUE e outros financiadores en 

calquera ámbito para proxectos xestionados dende a entidade en Galicia, destacando 
especificamente os de consolidación e fortalecemento, o grao de experiencia previa en 
intervencións similares ao proxecto para o que se solicita a subvención e o número de anos 
concretos que se leva colaborando coa DXREeUE (en calquera ámbito). 

- En caso de ter obtido financiamento para a consolidación e fortalecemento da entidade 
anteriormente, facer un breve resumo do seu contido, resultados, produtos e impacto. 

 
A.4. Capacidade de xestión da entidade en Galicia: (Máx. 1 páxina). 
 
(No caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades). 
� Neste apartado débese achegar información sobre a capacidade da entidade solicitante para 
levar a cabo, de forma eficiente, o proxecto para o que se solicita o apoio. 
� Farase constar igualmente a capacidade de xestión de recursos humanos (especificando o seu 
perfil e funcións), técnicos e económicos de que dispón a entidade para o desenvolvemento de 
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actuacións en Galicia, mencionando expresamente a súa base social e a presenza de persoal 
voluntario, así como as actividades que realizan con eles. 
No caso de que esta información estea recollida no documento “Memoria da organización…” que 
se presenta na documentación relativa á entidade solicitante (Art. 10.2, apartado b), será necesario 
que se faga referencia á páxina na que se establece. 
 
A.5 .Diagnóstico organizativo e análise DAFO da entidade en Galicia: (Máx. 1 páxina). 
(No caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades). 
 
Análise da estrutura organizativa da entidade, as súas normas, funcionamento, procedementos e 
metodoloxías de traballo ou enfoques empregados, identificando as deficiencias e carencias. Ó 
mesmo tempo plasmarase neste apartado unha análise DAFO: debilidades, ameazas, fortalezas e 
oportunidades da entidade. 
 
A.6. Plan de mellora da entidade solicitante en Galicia: (Máx. 1 páxina). 
 
En base a diagnose obtida, plasmarase neste apartado o plan de mellora formulado pola entidade 
contemplado no presente proxecto. Mención expresa á periodicidade temporal do plan, a súa 
contribución á sustentabilidade da organización e adaptación do proxecto presentado ao Plan. Se é 
o caso, e de acordo coa planificación prevista, explicar como se fortaleceu a entidade no pasado e 
como se espera seguir fortalecendo de cara ao futuro. Explicar o porque desta planificación ou 
secuenciación de pasos a dar. 
 
A.7. Estratexia da ONGD solicitante para os seguintes anos en Galicia: (Máx. ½ páxina). 
(No caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades). 
 
� Realizarase unha consideración global sobre o Plan estratéxico da entidade en Galicia. Previsións e 
compromisos demostrables de crecemento en Galicia, así como a adaptación do proxecto á 
estratexia. 
� Se o obxecto do presente proxecto é a realización do mesmo, indicar e xustificar as fases a seguir, 
así como a necesidade de contratación externa, se é necesario. 
� No caso de que esta información estea recollida no documento “Plan/estratexia da 
organización…” que se presenta na documentación relativa á entidade solicitante (Art. 10.2, 
apartado c), será necesario que se faga referencia a iso. 
 
A.8. Contribución da ONG solicitante ao fomento do sector galego de cooperación: (Máx. ½ páxina). 
(No caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades). 
 
Neste apartado debe achegarse información de qué xeito o proxecto formulado vai a contribuír ao 
fomento da cooperación en Galicia. Sería conveniente indicar se a ONGD solicitante pertence a 
asociacións de ONGD, a coordinadoras, a redes de organizacións ou de calquera outro tipo fora e 
dentro de Galicia, de ámbito global e/ou local, así como a súa participación coordinada con outras 
entidades en programas autonómicos. En caso afirmativo, indicar nome completo, localización e a 
implicación nas devanditas redes ou programas, así como as actuacións concretas que como 
organización se desenvolven dentro da rede, grupo ou coordinadora.  
 
A.9. Relación de proxectos de fortalecemento financiados pola DXREeUE ou outras entidades: (Máx. ½ 
páxina). 
(No caso de entidades agrupadas, especificar a información de todas as entidades). 
 
Indicar, para o período dos últimos anos, os proxectos financiados á entidade solicitante en materia 
de consolidación e fortalecemento de ONGD. 
Grao de eficacia, impacto social e eficiencia das iniciativas ou proxectos de fortalecemento, 
consolidación ou mellora da entidade solicitante nas súas áreas de traballo: cooperación, 
educación para o desenvolvemento, comunicación, xénero…, así como na súa base social 
especialmente dos financiados pola Xunta de Galicia. 
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SECCIÓN B - DESCRICIÓN DO PROXECTO 
 
B.1. Contexto e antecedentes do proxecto. Problemática e xustificación: (Máx. 2 páxinas) 
 
� Farase una consideración global sobre o marco institucional no que se inscribe o proxecto e 
incluiranse aqueles antecedentes relevantes que expliquen a pertinencia do mesmo. Debe xuntar 
información sobre intervencións actuais ou dun pasado recente deseñadas para fortalecer a 
entidade. 
 
� Haberá que facer fincapé na complementariedade do proxecto con: 

� Plan director da cooperación galega para o desenvolvemento: principios, obxectivos 
estratéxicos, prioridades xeográficas, transversais e sectoriais. 

� A complementariedade cos distintos axentes de cooperación galega. 
 
� Do mesmo modo, indicar o problema que se quere abordar (descrición da situación actual da 
partida e compromiso real). Problemas–causas-consecuencias. Explicar o porque da decisión de 
levar a cabo este proxecto e describir ata que punto se espera que o proxecto cambie ou incida na 
situación problemática que pretende solucionar (a ónde se quere chegar). 
 
B.2. Adecuación do proxecto no proceso de fortalecemento da entidade: (Máx. 2 páxinas). 
 
Definirase como se inserta o presente proxecto no proceso e traxectoria de fortalecemento 
establecido pola entidade. Ao mesmo tempo definir cómo o proxecto axuda ao cumprimento da 
estratexia e do plan de mellora continua da organización. 
 
B.3. Obxectivos, resultados e accións do proxecto. 
 
Obxectivo xeral. 
É o estado positivo que a nosa intervención contribuirá a acadar pero non pode plenamente 
garantir.  
 
Obxectivos específicos. (Máx. 4 páxinas) 
O obxectivo específico expresa o efecto positivo que se espera alcanzar se o proxecto se completa 
con éxito. Representa o fin inmediato que o proxecto mesmo, cos seus propios recursos e 
actividades, se propón conseguir nun determinado período de tempo. 
 
Para a correcta formulación de obxectivos, debemos identificar criterios ou indicadores cuantitativos 
e cualitativos de éxito, que nos permitan medir e xulgar o cambio ou impacto que se espera, do 
obxectivo. Os indicadores de éxito deben ser preestablecidos, específicos e explícitos, pertinentes e 
verificables obxectivamente. 
 
Fontes de verificación: cando se formulan os indicadores haberá que especificar as fontes de 
información necesarias para o seu uso, é dicir: que información ten que estar dispoñible; de que 
forma; e quen debería facilitar a información. Valoraranse as fontes externas ao proxecto en canto a 
acceso, con fiabilidade e pertinencia. 
 
Resultados ou produtos do proxecto: Son aqueles resultados concretos e tanxibles que o proxecto 
debe entregar á execución (bens e servizos). A súa realización debe garantir a consecución do 
obxectivo específico. 
 
Hipótese / Factores externos: son situacións, acontecementos ou decisións que son necesarias para o 
éxito do proxecto pero que escapan de xeito total ao control da xestión do proxecto. 
 
Actividades: Son aquelas accións indispensables para a consecución dos resultados previstos. Indicar 
que se vai a realizar, como (metodoloxía) e onde se vai a levar a cabo, a persoa ou entidade 
encargada da execución, quen participa no proceso, así como os recursos necesarios para realizar a 
actividade. No caso de que se vaia a subcontratar, deberá indicarse neste punto. 
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Matriz de planificación: 
 
É o punto de partida e o instrumento que permitirá a axeitada definición dos diferentes elementos do 
proxecto. Haberá que definir axeitadamente os conceptos anteriormente sinalados. 
 
A partires da análise de todos estes elementos irase confirmando a coherencia na lóxica da 
intervención ou porán de manifesto as inconsistencias e insuficiencias existentes sobre as que haberá 
que considerar se poden ser emendables ou implican modificacións no sistema. 
 
B.4. Cronograma de actividades previstas. 
 
Relacionaranse as actividades descritas na formulación do proxecto e nas columnas seguintes 
especificarase marcando cunha X durante que meses está prevista realizar esa actividade. 
As datas establecidas no cronograma deben coincidir coas datas de inicio e finalización indicadas 
no formulario. É motivo de exclusión a non coincidencia das mesmas. 
  
B.5. Persoal e funcións. (Máx. ½ páxina) 
 
� Enumerar e describir o persoal necesario para a execución do proxecto. Definir as funcións, 
compromisos, a dedicación, o tempo que van a traballar no proxecto e o perfil profesional necesario 
para realizar estas funcións. Haberá que precisar os criterios que se utilizarán para seleccionar ao 
persoal, se é caso. 
� Se é necesario a contratación de persoal deberá xustificarse a súa presenza por necesidade de 
estratexia da entidade e do proxecto en cuestión. 
� No caso de estar previstas subcontratacións no momento da formulación para a execución do 
proxecto, especificar a porcentaxe, número de persoas, empresas e actividades obxecto da 
contratación. 
� No caso de continuar con estratexias de fortalecemento subvencionadas en convocatorias 
anteriores da DXREeUE ou de ter contratado persoal para esas subvencións, xustificar porque a 
entidade non tivo capacidade financeira para continuar coa contratación. 
 
B.6. Seguimento, avaliación  e continuidade do proxecto. (Máx. 1 ½ páxinas) 
 
� En canto ao sistema de seguimento para o proxecto, tanto técnico como de xestión previstos, 
especificar que mecanismos e metodoloxías se van a utilizar, quen van ser as persoas responsables, 
cando se vai a realizar (frecuencia), quen vai a participar, comisións organizadas, cuantificación de 
custos, exames, informes, etc. Relación entre indicadores, fontes, responsables da información, 
análise e seguimento. Definir os niveis, procedementos e ámbitos de toma de decisións e de 
rendemento do proxecto. 
� En canto á avaliación do proxecto indicar que mecanismos e metodoloxías previstas se van a 
utilizar, quen a vai a realizar (interna ou externa), cando (intermedias, finais, de impacto), comisións 
organizadas, informes, etc.… 
� Sinalar que riscos poden xurdir durante a execución do proxecto, como poderán afectar para a 
consecución dos resultados e medidas correctoras que se adoptarán para diminuír o impacto. 
� Igualmente, farase referencia á viabilidade do proxecto. Describir a información sobre os 
mecanismos previstos para a continuidade do proxecto, todos eles en termos de impacto, 
pertinencia, sustentabilidade, eficacia e eficiencia. Co estudio de viabilidade preténdese dispoñer 
dos datos necesarios que informen sobre as posibilidades de que o proxecto se manteña no futuro 
tralo cese da axuda exterior.  
Nos casos nos que o proxecto teña elementos de continuidade con accións anteriores é importante 
focalizar a análise nas razóns polas que a intervención debe seguir, se é produto dun salto nos nosos 
obxectivos ou simplemente dunha continuidade por unha execución debilmente realizada. Sinalar se 
ten a intención de designar un ou unha responsable que mire pola continuidade do proxecto unha 
vez terminada a financiamento externo. 
 
SECCIÓN C - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
 
C.1. Datos económicos e financeiros. 
 
C.1.1. Financiamento do proxecto. 
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación. 



7 

 
ATENCIÓN: So deberá cubrir as celas sombreadas en amarelo (este cadro está vinculado co cadro 
C.1.2. Desagregación xeral orzamentaria). De tal xeito que soamente se cubrirán as celas 
correspondentes ao importe de: Achega entidades agrupadas, e Desagregación doutras achegas 
públicas ou privadas. 
 
Importe solicitado á Xunta (NON CUBRIR): 
Lembrar que a Xunta de Galicia poderá financiar ata un 95% do orzamento total do proxecto non 
superando en ningún caso a subvención concedida os 25.000 euros. Para proxectos que se executen 
só durante o ano 2015 a  subvención máxima concedida será de 15.000 €. 
Nos proxectos presentados por varias entidades en agrupación a subvención concedida non 
superará o límite dos 35.000 €. Para proxectos que se executen só durante o ano 2015 a  subvención 
máxima concedida será de 25.000 €. 
A subvención concedida aos proxectos plurianuais distribuirase do seguinte xeito: o 40% no 2015 e o 
60% no 2016.  
 
Achega propia do solicitante (NON CUBRIR): indicar a achega da ONGD solicitante e a porcentaxe 
que supón sobre o custo total do proxecto.  
 
Outras achegas: cofinanciamento por outras entidades públicas ou privadas: no caso de percibir 
outras achegas para o proxecto indicar o nome completo da entidade, o importe recibido e a 
porcentaxe que supón sobre o custo total do proxecto, non sendo nunca considerada neste 
apartado a propia Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. 
 
C.1.2. Desagregación xeral orzamentario. 
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación. 
 
ATENCIÓN: So deberá cubrir as celas sombreadas en amarelo. Este cadro está vinculado co cadro 
C.1.3. Desagregación dos custos, de tal xeito que soamente se responderá a pregunta ¿Preséntase 
agrupado con outras entidades?, e directamente pásase a cubrir o cadro C.1.3. Desagregación dos 
custos. 
 
C.1.3. Desagregación dos custos. 
Este apartado cubrirase na folla de cálculo que se facilita xunto co documento de formulación. 
 
Se por parte da entidade solicitante se estimase conveniente incluír máis información á requirida nos 
modelos de orzamento elaborados ao efecto nesta convocatoria, poderanse anexar xunto coa 
solicitude cantas follas de cálculo a maiores se estimen oportunas co obxectivo de proporcionar un 
orzamento do proxecto presentado o máis detallado posible. 
 
ATENCIÓN: So deberá cubrir as celas sombreadas en amarelo. De tal xeito que soamente se cubrirán 
as seguintes columnas:  
 

- Subvención solicitada. 
- Achegas solicitante. 
- Outras achegas públicas. 
- Outras achegas privadas. 

 
• FORTALECEMENTO DAS ÁREAS INTERNAS DA ORGANIZACIÓN. Primarase o fortalecemento da área 

de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria, tanto na planificación integral 
da mesma como na mellora das distintas fases de identificación, formulación, xestión ou 
avaliación; a área de educación para o desenvolvemento; a área de planificación estratéxica; a 
área de comunicación; a área de  comercio xusto; así como da transversalización nestas, dos 
eixos transversais que se recollen no Plan Director da Cooperación Galega: dereitos humanos, 
loita contra a pobreza, equidade xénero, sustantebilidade ambiental, interculturalidade. 
Inclúense gastos para a realización de estudos de viabilidade, fortalecemento da organización, 
mellora de calidade e outros de natureza análoga, ou realización de plans estratéxicos, políticas 
de xénero e de educación para o desenvolvemento, adaptación e tradución ao galego de 
páxinas web etc. 
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• FORMACIÓN TÉCNICA DE PERSOAL, DE SOCIOS/AS, DO VOLUNTARIADO E DA XUNTA DIRECTIVA 
DA ORGANIZACIÓN EN GALICIA, a través da realización de seminarios e/ou talleres internos, 
incluíndo o material didáctico, outro material consumible necesario para a realización desta 
actividade, os honorarios e axudas de custo do profesorado, así como os gastos de aluguer de 
local. No caso de ser o local da sede social da entidade solicitante, imputarase na parte que 
razoablemente corresponda para o desenvolvemento da formación, así como a formación nas 
áreas dos eixes transversais que figuran no Plan Director da Cooperación Galega: dereitos 
humanos, loita contra a pobreza, equidade xénero, sustentabilidade ambiental, 
interculturalidade.” 
Primarase a formación que verse sobre: mellora da xestión da ONGD, aspectos técnicos das 
diferentes fases dun proxecto, técnicas de comunicación externa ou de relación con medios de 
comunicación, xestión por resultados,  e aplicación da perspectiva de xénero cara o interior das 
organizacións. 
O persoal contratado aos efectos de impartir formación non poderá ter vinculación algunha coa 
entidade contratante ou coas entidades membros da agrupación de entidades, de ser o caso. 

 
• ASISTENCIA A SEMINARIOS, XORNADAS E/OU TALLERES DE FORMACIÓN TÉCNICA DO PERSOAL, 

SOCIOS/AS, VOLUNTARIADO, XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE EN GALICIA, organizados por 
terceiros. Inclúese matrícula e axudas de custo dos asistentes. 

 
• DESEÑO OU CONTRATACIÓN EXTERNA DE CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE SOCIOS/AS E 

VOLUNTARIADO EN GALICIA (as campañas deberán respectar os códigos de conduta e de 
imaxes propios do sector, avalados polas súas organizacións máis representativas, Coordinadora 
Galega de ONGD e Coordinadora de ONGD- España). 

 
• GASTOS DERIVADOS DA CONTRATACIÓN DE PERSOAL EN GALICIA ENCARGADO DA XESTIÓN DA 

ÁREA INTERNA DA ORGANIZACIÓN QUE SE QUERE FORTALECER OU DA XESTIÓN DA BASE SOCIAL 
DA ORGANIZACIÓN EN GALICIA. A inclusión de gastos derivados da contratación de persoal 
deberá estar xustificada. Nestes gastos inclúese salario e seguridade social.  
A contía máxima (inclúe o financiamento solicitada á Xunta mais o doutros financiadores e os 
valorizados) que se pode imputar a este concepto non superará o 70% do orzamento total do 
proxecto.  

 
• CUSTES INDIRECTOS: aqueles gastos da entidade solicitante asociados á administración, xestión, 

supervisión, non podendo exceder estes do 5% do orzamento total do proxecto. Estes gastos 
imputaranse pola entidade beneficiaria á actividade subvencionada na parte que 
razoablemente corresponda de acordo cos principios e normas de contabilidade xeralmente 
aceptadas e, en todo caso, na medida en que tales entes correspondan ao período en que 
efectivamente se realiza a actividade. 

 
C.1.4. Desagregación outros financiadores 
 

Atención: só se cubrirán as celas sombreadas en amarelo. 

 
As aportacións doutros financiadores dividense en entidade solicitante e outros financiadores 
públicos e privados. Por cada un de eles haberá que sinalar a aportación que realiza diferenciando 
entre financiación monetaria (en euros) e valorizados.  
O aporte do resto dos financiadores do proxecto (excluida a Xunta de Galicia)  non pode ser ao 
100% valorizados. 
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SECCIÓN D - RELACIÓN DE ANEXOS 
 
 
Relacionaranse os títulos completos dos distintos documentos que acompañan a formulación do 
proxecto.  
Achegue toda a documentación necesaria para completar a información e faga referencia a ela 
nos apartados oportunos anotando o número do anexo de cada documento aportado. 
Calquera outro documento que se considere pertinente (fotografías, texto libremente redactado, 
currículo do solicitante...) debe entregarse en formato A4 aparte, xunto con cada un dos exemplares 
da proposta numerando o anexo e facendo referencia a el no formulario que complementa. 
 
Se por parte da entidade solicitante se estimase conveniente incluír máis información á requirida nos 
modelos de orzamento elaborados ao efecto nesta convocatoria, poderanse anexar xunto coa 
solicitude cantas follas de cálculo a maiores se estimen oportunas co obxectivo de proporcionar un 
orzamento do proxecto presentado o máis detallado posible. 
 

ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA 
 

• O prazo de presentación da xustificación final é de tres meses dende a finalización das 
actividades do proxecto subvencionado, e sempre dentro do exercicio orzamentario 
correspondente, para proxectos plurianuais (2015-2016). Para proxectos cunha soa 
anualidade (2015) o prazo de presentación da xustificación é sempre de tres meses 
dende a finalización das actividades do proyecto subvencionado, e sempre antes do 
31 de marzo de 2016. 

• Con carácter excepcional, nos supostos debidamente xustificados e motivados 
poderase aceptar a xustificación do pago en efectivo para importes inferiores a 1.000 
euros, acompañando xustificante do provedor, conforme establece o artigo 42.3 do 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, 
de subvencións de Galicia. Para gastos superiores a 1.000 € non poderán aceptarse 
pagos en efectivo  

• Na relación de todos os gastos efectuados, indicarase a data e o número da factura 
ou do documento xustificativo do gasto, identificarase o emisor das mesmas, 
detallarase a data e forma de pago e incorporarase a descrición do gasto, co seu 
importe en moeda local e o seu equivalente en euros. A data do xustificante e a data 
do pago do mesmo deben estar dentro do período de execución do proxecto. 

• Cando se establezan unha contía máxima a imputar por concepto sobre o orzamento 
total do proxecto, debe considerarse no seu cálculo os importes do financiamento 


