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INTRODUCIÓN
A Xunta de Galicia oferta no verán deste 2021 un total de 480 prazas en 40 campos de voluntariado (incluíndo
as catro quendas nas Illas Cíes) que se desenvolverán por todo o territorio galego, prazas que se suman ás 57
para mozos e mozas galegos en campos de outras comunidades autónomas. Neste programa, que se enmarca
dentro da Campaña de Verán da Xunta de Galicia, pode participar a mocidade de 18 a 30 anos.

En concreto, dentro destes 40 campos, 13 son novos con respecto á oferta de 2020, e por primeira vez
contémplase a realización dun campo de voluntariado itinerante polo Camiño Portugués. As novidades deste
ano son as seguintes:

• Provincia de A Coruña: campos de voluntariado “Camiños e Patrimonio Cultural” en Curtis, “Camiño cara a
natureza” en Boqueixón, “Castro de Montes Claros” en Laracha e “Luces de Boimorto” en Boimorto.

• Provincia de Lugo: campos de voluntariado “Abadía de San Clodio” en Ribas de Sil, e “Castro de Vilar” en
Folgoso do Courel.

• Provincia de Ourense: campo de voluntariado “Do audiovisual galego” en Celanova, “Castelo de Monterrei”
en Monterrei e “Castrillón” no concello de Larouco.

• Provincia de Pontevedra: campos de voluntariado “O camiño portugués pola costa” en Oia, “Illa de San
Simón” en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, “Soutomaior fai camiño” en
Soutomaior e o primeiro campo de voluntariado itinerante “Botarse ao Camiño”, que recalará en varios puntos
ata a súa chegada a Santiago de Compostela.

Os campos de voluntariado son actividades realizadas en colaboración con concellos e entidades, e encamiñadas a
favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa
contorna, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas
as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e
organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc.

Cómpre lembrar que en 2020, pese á situación de crise sanitaria provocada pola Covid-19, o Goberno galego levou
a cabo campos de voluntariado para mozos e mozas de Galicia. No escenario actual, no que segue sendo moi
necesario ofrecer recursos e alternativas de educación non formal para o tempo de lecer da mocidade, vólvese a
apostar por esta iniciativa, recuperando agora a mobilidade entre comunidades autónomas, sempre e
cando a evolución sanitaria o permita.

Deste xeito, os campos de voluntariado, que seguirán sendo espazos de convivencia, compromiso e participación
social, desenvolveranse en grupos reducidos de participantes, cun máximo de 12 persoas e equipo técnico a
maiores. Así mesmo, levaranse a cabo baixo as máximas garantías de prevención e hixiene, seguindo as
recomendacións e protocolos visados polas autoridades sanitarias. Os participantes con praza adxudicada
deberán cubrir unha declaración responsable sobre a Covid-19, que estará dispoñible na páxina web
xuventude.xunta.es.

GRUPOS REDUCIDOS
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A solicitude de prazas comeza o día 19 de maio de 2021, ás 9:00 horas.

A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, dispoñible na páxina web: xuventude.xunta.es

Cada persoa solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco campos de voluntariado. Na solicitude
deberá identificar o campo que solicita co seu código.

As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

Resérvase un número de prazas en campos de voluntariado en Galicia para persoas con discapacidade. Os requisitos
que deben cumprir estas persoas son os seguintes:

• O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.

• Deben ter a capacidade de integración nun grupo.

• As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e
participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

Para estes efectos, a persoa solicitante debe indicar, no formulario de solicitude, o grao de discapacidade
recoñecida.

CAMPOS EN GALICIA:

O prazo de campos en Galicia ábrese o día 19 de maio, ás 9:00 h e estará aberto ata 5 días antes do comezo de
cada campo.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado durante os tres primeiros días do
prazo de solicitude. Unha vez transcorrido este prazo, a persoa que queira participar en máis dun campo deberá
solicitalo mediante un novo formulario.

CAMPOS EN CCAA:

1ª convocatoria

O prazo desta convocatoria para campos de voluntariado noutras CCAA, ábrese o día 19 de maio, ás 9:00 h, e
péchase o día 21 de maio, ás 14:00 h.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado nesta convocatoria. Para participar
nun segundo campo de voluntariado, haberá que esperar á segunda convocatoria.

PRAZOS

SOLICITUDE DE PRAZA
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ADXUDICACIÓN DE PRAZA

LISTA DE AGARDA

As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por orde de recepción das solicitudes. Unha vez adxudicada
a praza, a persoa solicitante recibirá un correo electrónico coas instrucións para formalizar a inscrición nun
prazo de 2 días desde a remisión do correo electrónico.

2ª convocatoria

Unha vez pechada a 1ª convocatoria, o programa de servizo de voluntariado prevé, para as CCAA, unha nova oferta
xeneralizada de prazas en 2ª convocatoria ou repesca, na que se incluirán todas aquelas prazas que estean
vacantes nos campos de voluntariado nas comunidades autónomas (os campos con prazas libres poderán ser os
mesmos que os ofertados inicialmente ou novos).

Prazos desta convocatoria:

• O prazo para solicitar as prazas para os campos de voluntariado noutras comunidades autónomas comezará
o 1 de xuño ás 9:00h. Este prazo permanecerá aberto ata 5 días antes do inicio do campo.

• O procedemento de solicitude será o mesmo que o establecido para a 1ª convocatoria, é dicir,
mediante formulario en liña.

No caso de non obter praza en ningunha das opcións indicadas no formulario de solicitude, incluirase a persoa
solicitante na lista de agarda dos respectivos campos solicitados. O número de orde na lista de agarda farase tamén
por orde de recepción de solicitudes.
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COTA DE PARTICIPACIÓN
Hai 2 tipos de cota:

• Campos de voluntariado en Galicia: 110€ (82,50€ no caso de acollerse a algún dos descontos establecidos)

• Campos de voluntariado noutras comunidades autónomas: a cota de participación fíxaa a comunidade
correspondente. Os prezos pódense consultar no cadro de oferta de prazas.

O pagamento da cota de participación nos campos en Galicia farase mediante impreso de taxa. No correo
electrónico de comunicación da adxudicación da praza enviaranse as instrucións para facer o pagamento. O prazo
para facelo efectivo e remitir toda a documentación de inscrición é de 2 días.

Nos campos de voluntariado en outras CCAA, o pago da cota de participación farase mediante ingreso en conta
bancaria que se indicará por e-mail tras a reserva de praza. No obstante, hai campos con impreso de pagamento
propio que será remitido tamén ao correo electrónico trala inscrición.

Os gastos de manutención, aloxamento e máis os derivados das propias actividades dos campos (como materiais
e algunhas actividades complementarias), así como o seguro médico.

Non inclúe: os gastos ocasionados polo traslado (ida e volta) ata o lugar da actividade, que correrán a cargo do
voluntario ou da voluntaria.

• Carné xove: -25% na cota de participación.

• Carné de familia numerosa: -25% na cota de participación.

• Familia monoparental: -25% na cota de participación.

A COTA ABONADA PARA PARTICIPAR NOS CAMPOS DE
VOLUNTARIADO INCLÚE

DESCONTOS NON ACUMULABLES
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Os campos de traballo que a continuación se reflicten teñen impreso de pagamento propio:

Cantabria: no apartado "Descrición", deberá figurar o nome e os apelidos da persoa participante, a denominación e
a data do campo de traballo.

Estremadura: Datos para cubrir o impreso:

• Órgano xestor: Igualdad y Portavocía;

• Concepto: 171053 - Prest. Serv. Campamentos, albergues y campos de trabajo.

Andalucía: Datos para cubrir o impreso:

• Marcar o cadro de autoliquidadación.

• Indicar o nome do Campo, data e lugar de realización.

• Cubrir a data de devindicación (día no que se realiza o pago) e a cota (90€).

• Código Territorial: no despregable, sinalar Instituto Andaluz de la Juventud

• Código Provincia: S.S.C.C (Elixir o único que hai)

• Código Centro: SERV. CENTRALES I.A.J. (Elixir o único que hai)

• Concepto do pago: no despregable sinalar "Campos de trabajo servicio voluntario para jóvenes (0140)"

Euskadi: enviarase o enlace para cumplimentar a súa carta de pagamento por correo electrónico.

Para os campos de voluntariado en Galicia, só se devolverá a cota de inscrición nos seguintes casos:

1. Cando por causas non imputables á persoa interesada, non se preste o servizo ou a Administración anule a
actividade. Nestes casos, tentarase recolocar a persoa noutro campo de voluntariado. Agora ben, no caso de que
esta opción non sexa posible ou o/a afectado/a non acepte o campo alternativo, en ningún caso a Consellería de
Política Social se fará cargo dos gastos de transporte relacionados co desprazamento ata o campo nos que
puidese incorrer a persoa ata ese momento. De igual forma, a Consellería de Política Social tampouco se fará
cargo dos gastos de transporte derivados da recolocación de campo.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO CON IMPRESO DE
PAGAMENTO PROPIO

DEVOLUCIÓN DA COTA



9

o verán que MERECES | Acción de verán 2021 | Campos de voluntariado (de 18 a 30 anos)

2. Cando se produza o ingreso hospitalario ou outra causa médica grave, que afecte á persoa e lle impida incorporarse
ao campo de voluntariado, causa que debe acreditarse con informes médicos e/ou do hospital no que estea
ingresado o/a menor, ou no caso de ter que abandonar a actividade por motivos relacionados coa Covid-19 sempre
e cando non teñan transcorrido máis do 50 por cento dos días de duración do campo.

3. Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, ou co certificado de defunción, no seu caso.

No caso de campos de voluntariado en CCAA, a devolución da cota estará suxeita ás condicións que cada unha
estableza ao respecto. Estas condicións pódense consultar na oferta de prazas das distintas comunidades autónomas
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QUE INCLÚE O CAMPO DE
VOLUNTARIADO

• Un proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora ambiental da nosa contorna, da convivencia
entre as persoas, dun mellor desenvolvemento e integración das persoas con discapacidades, dun maior
coñecemento da nosa cultura e a nosa realidade.

• Un equipo humano que os/as acollerá e lles axudará a levar a cabo o traballo programado e a dinamización
do campo.

• Os medios materiais necesarios para desenvover as tarefas específicas de cada campo.

• Un programa con actividades de convivencia, de animación, de lecer e tempo libre.

• Aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade.

• Un seguro de accidentes e responsabilidade civil

• Traballar desinteresadamente os días e horas estipuladas no proxecto que se vai desenvolver.

• Colaborar e participar no desenvolvemento da programación das actividades de animación.

• Contribuír á organización xeral do campo.

• Respectar as distintas crenzas, ideoloxías e diferenzas persoais de todos/as os/as participantes do campo.

• Permanecer no campo durante o período programado.

• Respectar as normas de réxime interior e de convivencia propias do campo, que serán, entre outras, as
seguintes:

» Aceptar as indicacións das persoas responsables da actividade.

» Cumprir os horarios en xeral.

» Non utilizar vehículos particulares durante o tempo de duración do campo.

» Non consumir bebidas alcohólicas.

Que se lles ofrece aos voluntarios e voluntarias

Que se lles DEMANDA aos voluntarios e voluntarias
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• No desenvolvemento dos campos de voluntariado recolleranse experiencias, imaxes, fotografías, vídeos, vídeos
con voz, material gráfico, etc., das persoas participantes na actividade para a súa publicación a través dos
medios de difusión corporativos das iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes
ao sector público autonómico de Galicia, tales como páxinas web, redes sociais, álbums, informes/documentos
derivados da actividade e noutros medios de comunicación social.

Para estes efectos, as persoas participantes deben cubrir unha declaración sobre a autorización para a captación
de imaxes, indicando se dan ou non ou seu consentimento.

» Non se admitirán persoas alleas ao campo.

» Cumprir as medidas persoais de hixiene e prevención fronte á Covid-19 establecidas
no protocolo e, en xeral, as establecidas pola lexislación vixente na materia.

» Poderán ser expulsadas do campamento as persoas participantes que non respecten as citadas
normas e cando o seu comportamento dificulte ou impida a convivencia.
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DOCUMENTACIÓN TRAS A
ADXUDICACIÓN DE PRAZA

Unha vez adxudicada a praza, o interesado ou interesada recibirá no seu correo
electrónico a folla de inscrición cos seus datos e as instrucións correspondentes
para o pagamento e a presentación da documentación necesaria para a reserva
total da praza.

O prazo para a entrega da documentación é de 2 días que empezará a contar a
partir do día e hora de remisión do correo electrónico.

A documentación deberá presentarse por correo electrónico no enderezo que se
indica para cada caso:

• Campos en CCAA: camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

• Campos na provincia da Coruña: camposcoruna.xuventude@xunta.gal

• Campos na provincia de Lugo: camposlugo.xuventude@xunta.gal

• Campos na provincia de Ourense: camposourense.xuventude@xunta.gal

• Campos na provincia de Pontevedra: campospontevedra.xuventude@xunta.gal

Importante:

De incumprir este prazo de 2 días perderase o dereito a participar no campo de voluntariado asignado, sen
necesidade de comunicación expresa, quedando liberada, polo tanto, a praza.
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Campos de voluntariado en Galicia

• Folla de inscrición debidamente cuberta e asinada.

• Xustificante de pagamento da cota.

• Fotocopia do DNI/NIE (só no caso de non dar autorización expresa no formulario de inscrición).

• Fotocopia do carné xove, do título de familia numerosa ou o certificado de recoñecemento da condición de
familia monoparental (no caso de acollerse ao correspondente desconto e non autorizar a consulta no
formulario de inscrición)

• Certificado de discapacidade (para inscricións pola quenda de persoas con algunha discapacidade e non
autorizar a consulta no formulario de inscrición)

• Ficha informativa de saúde.

• Declaración responsable sobre a Covid-19.

• Declaración sobre a autorización para a captación de imaxes.

• Certificado negativo de delitos sexuais, no caso dos campos de voluntariados que o esixan.

Campos de voluntariado noutras CC.AA.

No correo electrónico de confirmación da praza solicitada para campos de voluntariado noutras CCAA, enviaranse
as indicacións sobre a documentación que debe presentase en cada caso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
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CAMPUS DE VOLUNTARIADO
POR PROVINCIA

A CORUÑA
12 campos e 144 prazas. 12 prazas en cada campo.

Nome do campo Concello Datas Modalidade

Monte da Espenuca Coirós 17/08-28/08 Medioambiental

Lembrando a nosa
pegada

Outes 30/07-10/08 Patrimonial e
sociocultural

Alí, xaz Ponteceso 26/08-06/09 Medioambiental e
etnográfico

Camiños e Patrimonio
Cultural

Curtis 28/08-08/09 Arqueoloxía

Vilarbó As Pontes 19/07-30/07 Medioambiental

Dunas de Corrubedo Ribeira 12/08-23/08 Medioambiental

Amicos Boiro 08/07-19/07 Medioambiental e social

Castro do Lupario Rois 10/08-21/08 Arqueoloxía

Castro de Montes Claros A Laracha 24/08-04/09 Medioambiental e
arqueolóxico

Camiño cara a natureza Boqueixón 21/08-01/09 Medioambiental e
etnográfico

Luces de Boimorto Boimorto 04/09-15/09 Festival e arqueolóxico

A Ciadella
En colaboración coa
Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

Sobrado dos Monxes 12/07-23/07 Arqueoloxía
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LUGO

OURENSE

8 campos e 96 prazas

7 campos e 84 prazas

Nome do campo Concello Datas Modalidade

Da auga e da pedra Guitiriz 30/07-10/08 Medioambiental e
cultural

Xuventude é Camiño Palas 14/07-25-07 Cultural e patrimonial

Castro de San Lourenzo A Pobra do Brollón 01/08-12/08 Medioambiental

Castro de Penadominga Quiroga 28/08-08/09 Arqueolóxico e
dinamización cultural

Abadía de San Clodio Ribas de Sil 13/08-24/08 Cultural e patrimonial

Xuventude é Camiño Triacastela 27/07-07/08 Medioambiental e
cultural

Castro de Viladonga
En colaboración coa
Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

Castro de Rei 01/07-12/07 Arqueoloxía

Castro de Vilar Folgoso do Courel 03/07-14/07 Patrimonial

Nome do campo Concello Datas Modalidade

Castrillón Larouco 03/07-14/07 Medioambiental e
arqueolóxico

Turismo Sostible O Pereiro de Aguiar 27/07-07/08 Medioambiental e
etnográfico

Do audiovisual galego Celanova 05/07-16/07 Audiovisual

Parque Natural do Xurés Muíños 15/08-26/08 Medioambiental

Esgos Esgos 13/08-24/08 Etnográfico

Castelo de Monterrei Monterrei 16/07-27/07 Arqueoloxía

Glaciar do Cenza Vilariño de Conso 19/07-30/07 Medioambiental
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PONTEVEDRA
9 campos e 4 quendas en Cíes. 156 prazas

Nome do campo Concello Datas Modalidade

O Camiño portugués pola
costa

Oia 28/08-08/09 Arqueoloxía

Illa de San Simón
En colaboración coa

Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

02/08-13/08 Cultural e patrimonial

A terra que habita no
mar

O Grove 01/09-12/09 Medioambiental e
cultural

Salvemos o mar:
plásticos CERO

Concello de Vilanova de
Arousa

12/07-23/07 Medioambiental e mariño

Botarse ao Camiño Itinerante 01/08-12/08 Medioambiental e social

Rural influencers Cerdedo-Cotobade 17/08-28/08 Dinamización social

Soutomaior fai camiño Soutomaior 16/07-27/07 Medioambiental e social

Tradición en verde Lalín 01/08-12/08 Medioambiental e
arqueolóxico

A Idade do Bronce
En colaboración coa
Consellería de Cultura,
Educación e Universidade

Campo Lameiro 16/07-27/07 Arqueoloxía

Cies I
Parque nacional

marítimo-terrestre das
Illas Atlánticas. Illas Cíes

01/07-12/07 Medioambiental

Cies II
Parque nacional

marítimo-terrestre das
Illas Atlánticas. Illas Cíes

15/07-26/07 Medioambiental

Cies III
Parque nacional

marítimo-terrestre das
Illas Atlánticas. Illas Cíes

02/08-13/08 Medioambiental

Cies IV
Parque nacional

marítimo-terrestre das
Illas Atlánticas. Illas Cíes

17/08-28/08 Medioambiental



17

o verán que MERECES | Acción de verán 2021 | Campos de voluntariado (de 18 a 30 anos)

acción de verán 2021
CAMPAMENTOS | CAMPOS DE VOLUNTARIADO

MERECES
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Consellería de Política Social
Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, planta 0
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 999 025 - 881 999 194
981 545 293 - 881 999 314
Fax: 981 545 843

A CORUÑA
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Avda. Salvador de Madariaga, 9, 1º (CC Elviña)
15008 A Coruña
Teléfonos: 881 881 240 - 881 881 238
881 881 239

Oficina Local de Ferrol
Edificio Administrativo Praza Camilo José Cela,
s/n, 1º
15403 Ferrol
Teléfono: 981 337 290

Centro Coordinador de Información e
Documentación Xuvenil
Rúa Ramón Piñeiro, 17-19
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 997 604 – 881 997 605
881 997 606

LUGO
Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Rolda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfonos: 982 294 224 / 982 294 599

OURENSE
Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Celso Emilio Ferreiro, 27
32004 Ourense
Teléfonos: 988 386 120 - 988 386 116
988 386 117 - 988 386 118

PONTEVEDRA
Xefatura Territorial de Vigo
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Praza da Estrela s/n
36201 Vigo
Teléfonos: 986 817 078 - 986 817 080
986 817 781

Oficina Local de Pontevedra
Avda. Mª Victoria Moreno, 43, 4º andar
36003 Pontevedra
Teléfonos: 886 206 395 - 986 805 531
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ESPAZOS XOVES DA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE,
PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

ESPAZO XOVE DE CURTIS
Estrada Estación s/n
15310 Curtis. A Coruña
Teléfono: 881 880 650

ESPAZO XOVE DE NOIA
R/ Pedra Sartaña, s/n
15200 Noia. A Coruña
Teléfono: 881 866 185

ESPAZO XOVE DE PONTEDEUME
R/ Alameda de Raxoi s/n
15600 Pontedeume. A Coruña
Teléfono: 881 930 476

ESPAZO XOVE DE BETANZOS
R/ Valdoncel, 7
15300 Betanzos. A Coruña
Teléfono: 881 880 279

ESPAZO XOVE DE CARBALLO
R/ Valle Inclán, 24
15100 Carballo. A Coruña
Teléfono: 881 880 421, 881 880 420

ESPAZO XOVE DE CHANTADA
R/ Rosalía de Castro, 1
27500 Chantada. Lugo
Teléfono: 982 870 258

ESPAZO XOVE DE VILALBA
R/ Novo Cazón, s/n
27800 Vilalba. Lugo
Teléfono: 982 828 340

ESPAZO XOVE DE VILALBA
Avda. Cervantes s/n
27850 Viveiro. Lugo
Teléfono 982 870 956

ESPAZO XOVE DE OURENSE
R/ Celso Emilio Ferreiro, 27
32004 Ourense. Ourense
Teléfono: 988 788 241

ESPAZO XOVE DE LALÍN
R/ Pena Toares, 2
36500 Lalín. Pontevedra
Teléfono: 886 151 267

ESPAZO XOVE DE TUI
R/ Sanz, 28
36700 Tui. Pontevedra
Teléfono: 886 110 797

ESPAZO XOVE DE VILAGARCÍA DE AROUSA
R/ Juan Carlos I, 37
36600 Vilagarcía. Pontevedra
Teléfono: 886 151 843




