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OBXECTIVO OPERATIVO 6.1.: Colaborar coa administración local, 

con asociacións xuvenís, cos/coas mozos e mozas… no desenvolvemento 

de actividades dirixidas aos/ás mozos e mozas en Galicia. 

Medida 6.1.1. Programa Iniciativa Xove. 

Descrición e obxectivos Liña de axudas para mozos e mozas, que pertencen a 

asociacións ou grupos informais, para que podan 

poñer a andar proxectos de interese organizados e 

realizados por eles mesmos e pertencentes a áreas 

prioritarias de actuación (empregabilidade Iniciativa 

Xove emprendedora, experiencias de educación non 

formal, fomento de actitudes creativas, innovadoras, 

participativas e de liderado da xuventude, atención a 

discapacidade, etc). 

A finalidade deste programa é fomentar a 

participación e a aprendizaxe da mocidade na 

organización e xestión de proxectos que beneficien a 

sociedade galega en xeral e en especial aos mozos e 

mozas, facilitando a adquisición de competencias e 

habilidades derivada da participación. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1000 mozos e mozas para a anualidade 2014. (200 

proxectos) 

825 mozos e mozas para a anualidade 2015 e 2016. 

(196 proxectos) 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 501 000,00 € 

1 501 000,00 € 2 015 500 000,00 € 

2 016 500 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.481.0 

EIXO 6. XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO 
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Indicadores Número de proxectos financiados. 

Número de mozos e mozas que poñen en marcha o seu 

proxecto. 

Número de mozos/as beneficiarios/as dos proxectos 

financiados.  

 

 

Medida 6.1.2. Iniciativa Xove na Universidade 

Descrición e obxectivos Traslado ao ámbito universitario das posibilidades 

que supón esta liña de axudas para o desenvolvemento 

de proxectos por parte dos mozos e mozas, 

principalmente en determinadas áreas entre a que se 

atopa o emprendemento. 

A través de varias sesións informativas nos diferentes 

campus galegos, fomentarase a participación e a 

aprendizaxe da mocidade universitaria na 

organización e xestión de proxectos, a través desta 

orde de axudas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de sesións formativas realizadas. 

Número de mozos/as participantes nas accións 

formativas realizadas. 
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Medida 6.1.3. Taller de Ideas: cara o emprendemento desde a 

participación 

Descrición e obxectivos Taller de Ideas pretende ser unha ferramenta de 

traballo sobre proxectos de participación xuvenil en 

grupos reducidos enfocados a mozos e mozas e 

entidades de carácter xuvenil xa decididos á 

presentación de propostas no marco do programa 

Iniciativa Xove ou outros similares, ou que ben xa 

teñan concurrido noutras convocatorias e busquen 

mellorar as súas competencias en canto a redacción e 

execución de proxectos. 

Obxectivos 

1. Habilitar ás persoas participantes en 

competencias sobre redacción de proxectos de 

participación. 

2. Aumentar a calidade dos proxectos 

presentados polos mozos ante a 

administración. 

3. Divulgar os programas Iniciativa Xove, o 

Erasmus + e outros programas relacionados 

da Dirección Xeral de Xuventude ou da 

Xunta. 

4. Preparar ás persoas participantes para a 

correcta xustificación dos proxectos. 

5. Fomentar o intercambio de experiencias e o 

traballo en rede entre mozos/as e 

organizacións xuvenís 

6. Promover a participación xuvenil a través de 

proxectos inscritos nos distintos programas 

ofertados polas administracións públicas. 

Temporalización  2014  2015  2016  

Localización Concellos de toda a comunidade autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

500 participantes por ano. 
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Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica 

Indicadores Número de talleres de ideas celebrados. 

Número de mozos/as participantes nos talleres 

celebrados. 

 

Medida 6.1.4. Axudas a entidades locais para o desenvolvemento de 

proxectos xuvenís. 

Descrición e obxectivos Liña de axudas para o desenvolvemento de actividades 

dirixidas á mocidade promovidas por entidades locais, 

fomentando a participación dos mozos e mozas en 

actividades de educación non formal e a adquisición de 

competencias. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

175 proxectos por ano. 

Entidade promotora Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Orzamento 2 014 533 000,00 € 

1 599 000,00 € 2 015 533 000,00 € 

2 016 533 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.460.0 

Indicadores Número de proxectos xuvenís financiados. 

Número de mozos/as beneficiarios dos proxectos 

xuvenís financiados. 
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Medida 6.1.5. Programa Laboratorio de proxectos. 

Descrición e obxectivos Programa que facilita o desenvolvemento de 

programas solventes e de calidade a través da 

adquisición de capacidades no ámbito de redacción de 

proxectos, xa que tanto na súa carreira académica 

como na súa relación coa administración, serán moitas 

as oportunidades que dependan do bo 

desenvolvemento do proxecto. 

A finalidade deste programa é acadar os seguintes 

obxectivos:  

• Desenvolver habilidades fundamentais na 

redacción de proxectos. 

• Aumentar a calidade dos proxectos presentados 

pola mocidade ante a administración. 

• Divulgar os programas Iniciativa Xove, Erasmus+ 

e outros programas relacionados da Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

• Preparar aos/ás mozos/as para a correcta 

xustificación dos proxectos. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/as participantes no programa. 
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Medida 6.1.6. Programa “Líderes de Futuro”. 

Descrición e obxectivos O Programa Líderes de Futuro pretende configurar 

unha escola de formación focalizada na adquisición de 

competencias no ámbito da educación non formal. 

A finalidade é acadar os seguintes obxectivos:  

• Achegar competencias no ámbito da educación non 

formal aos/ás mozos e mozas participantes 

vinculadas á participación xuvenil, ao liderado e á 

adquisición de aptitudes “interpersoais”. 

• Sensibilizar aos/ás participantes e ao colectivo 

mozo sobre a importancia de asumir un papel de 

liderado nas súas comunidades e entornos a través 

do desenvolvemento das competencias directivas 

de liderado. 

• Avaliar a situación de partida do colectivo de 

referencia respecto do perfil de competencias 

directivas, e o seu estilo de dirección. 

• Capacitar e desenvolver aos/ás asistentes nas 

principais competencias directivas de liderado a 

través de seminarios e obradoiros de grupo de 

formación e de actividades de adestramento 

individual. 

• Mellorar o autocoñecemento de cada participante 

(puntos forte e áreas de mellora en cada un dos 

eidos) e facilitar a adquisición de compromisos de 

mellora. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

100 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 
Indicadores Número de mozos/as formados/as. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.2.: Dotar á mocidade dos espazos e 

medios necesarios para garantir a súa participación en actividades do seu 

interese. 

 

Medida 6.2.1. Rede de Albergues Xuvenís. 

Descrición e obxectivos Rede constituída por todos os albergues xuvenís 

situados dentro do territorio galego de titularidade da 

Administración xeral da comunidade autónoma, de 

calquera outra administración pública ou de 

titularidade de persoas físicas ou xurídicas privadas 

que estean inscritos no rexistro. 

Ten como finalidade facilitar o aloxamento e 

manutención a bo prezo nas instalacións pertencentes 

á rede, fomentando as actividades de tempo libre e o 

intercambio cultural e a interacción entre mozos e 

mozas de diferentes países, así como o fomento do 

turismo nas zonas onde se atopan ditos albergues. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

25 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de mozos/mozas usuarios/as dos albergues. 

Número de días de estancia de mozos e mozas nos 

albergues da Rede. 
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Medida 6.2.2. Censo de entidades xuvenís. 

Descrición e obxectivos Rexistro de asociacións que traballan para e coa 

mocidade, tanto asociacións que teñen unha sección 

xuvenil (denominadas prestadoras de servizos á 

xuventude) como para aquelas creadas unicamente 

por persoas mozas (denominadas asociacións xuvenís). 

A finalidade é contar cun rexistro actualizado das 

entidades xuvenís existentes en Galicia a fin de acadar 

unha información real sobre o asociacionismo xuvenil. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

35 novas entidades por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores  Número de entidades rexistradas. 

 

Medida 6.2.3. Información e asesoramento ao movemento asociativo 

xuvenil.  

Descrición e obxectivos Servizo que ofrece información e asesoramento para a 

creación de asociacións xuvenís, así como calquera 

outra información que axude ao mantemento da 

asociación, cambio de directiva… Este servizo se lle 

ofrece tanto ás asociacións cunha sección xuvenil 

(denominadas prestadoras de servizos á xuventude) 

como para aquelas creadas unicamente por persoas 

mozas (denominadas asociacións xuvenís). 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

45 mozos e mozas por ano                                                                                                                           

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento Sen asignación específica. 

Indicadores Número de solicitudes de información contestadas. 
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Medida 6.2.4. Colaboradores-bolseiros para as residencias xuvenís. 

Descrición e obxectivos Orden pola que se determinan as bases reguladoras e 

se convocan prazas de persoas colaboradoras-

bolseiras para as residencias xuvenís dependentes da 

Consellería de Traballo e Benestar para o curso 

académico. Aos bolseiros ofreceselles aloxamento e 

mantenza gratuítos a cambio de labores de 

dinamización na residencia xuvenil. 

O obxectivo é favorecer o acceso ao ensino 

universitario, estudos superiores, ensinanzas artísticas 

ou ciclos formativos de grao superior, aos/ás 

estudantes con escasos recursos, e ao mesmo tempo 

dotas ás residencias xuvenís de persoal de apoio no 

eido educativo e asistencial. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

15 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento * Orzamento conxunto coa medida 6.2.5. 

Indicadores Número de mozos/as que recibiron bolsa de 

colaboración. 
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Medida 6.2.5. Prazas nas residencias xuvenís. 

Descrición e obxectivos Orde pola que se convocan prazas nas residencias 

xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e 

Benestar para o curso académico. Mediante esta 

convocatoria se ofertan prazas en réxime de internado 

nas residencias xuvenís, incluíndo os servizos de 

aloxamento e manutención, ademáis doutros servizos 

complementarios (aula de estudo, biblioteca, salas de 

xogo, actividades culturais e deportivas…) 

O obxectivo é poñer as residencias xuvenís ao servizo 

da mocidade durante o curso académico, que por 

razóns de estudos ou traballo vese obrigada a 

permanecer fora do Concello ou provincia de 

residencia. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

225  mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento * Orzamento conxunto coa medida 6.2.4. 

Indicadores Número de mozos/as usuarias de prazas en réxime de 

internado en residencias xuvenís. 

* Orzamento conxunto medidas 6.2.4 e 6.2.5. 

Orzamento 2 014 718 800 € 

2 156 400,00 € 2 015 718 800 € 

2 016 718 800 € 

Partida 

orzamentaria 

11.06.313A.212/11.06.313A.213/11.06.313A.215/ 

11.06.313A.220.00/11.06.313A.220.01/11.06.313A.220.02/ 

11.06.313A.221.00/ 11.06.313A.221.01/11.06.313A.221.02/  

11.06.313A.221.03/ 11.06.313A.221.04/11.06.313A.221.05/  

11.06.313A.221.99/11.06.313A.222.00/11.06.313A.225/ 

11.06.313A.227.00/ 11.06.313A.227.01/11.06.313A.227.99 
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Medida 6.2.6. Plan de mellora das instalacións xuvenís. 

Descrición e obxectivos Acometida de obras e reparacións en distintas 

instalacións xuvenís da Consellería de Traballo e 

Benestar, a fin de prestar un mellor servizo á 

mocidade. 

Ten como finalidade dotar á mocidade de instalacións 

adecuadas para o desenvolvemento de actividades e 

mellorar as caractarísticas dos albergues e 

campamentos xuvenís, a fin de acadar a dotación de  

espazos axeitados para o desenvolvemento de 

actividades xuvenís.  

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Coruña e Pontevedra. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 instalación en cada anualidade. 

 

 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 300 600,00 € 
432 600,00 € 

2 015 132 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.01.311A.632.1 

Indicadores Número de instalacións renovadas. 

 
 

Medida 6.2.7. Redes de locais de ensaio. 

Descrición e obxectivos Programa de dinamización dos locais de ensaio 

pertencentes á Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Os obxectivos a acadar son: 

• Incentivar a creatividade xuvenil. 

• Explorar novas fórmula se modelos de promoción e 

difusión da música na nosa mocidade. 

• Facilitar o intercambio cultura la través da música. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 30 000,00 € 
90 000,00 € 

2 015 30 000,00 € 

 2 016 30 000,00 €  

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 

Indicadores Número de actividades programas nos locais de 

ensaio. 

Número de mozos/as participantes no programa. 

 

Medida 6.2.8. Rede galega de dinamización xuvenil.. 

Descrición e obxectivos Programa de dinamización xuvenil para a difusión e 

promoción de actividades e actuacións de diversas 

temáticas de interese para a mocidade galega. 

Os obxectivos a acadar son:  

• Contribuir á dinamización da mocidade galega a 

partir da difusión da información do seu interese e 

da posta en marcha de actividades que respondan ás 

súas inquedanzas e intereses. 

• Crear unha canle de difusión adecuado cara a 

xuventude dos recursos e servizos xuvenís de que 

dispoñen. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

15 000  mozos e mozas por ano. 

 

 

Entidade promotora Rede Galega de Dinamización Xuvenil. Dirección 

Xeral de Xuventude e Voluntariado. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 356 000,00 € 

1 068 000,00 € 2 015 356 000,00 € 

2 016 356 000,00 € 
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Partida orzamentaria 11.06.313A.227.99 

Indicadores Número de actividades executadas no marco do 

programa. 

Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades 

executadas. 

 

Medida 6.2.9. Centros Quérote+: Servizo de formación en espazos xoves e 

de dinamización xuvenil. 

Descrición e obxectivos Programa formativo a concellos, residencias 

universitarias, OMIX e asociacións xuvenís. Consiste 

en obradoiros que se realizan en horario de tarde e de 

carácter máis lúdico polo espazo no que se realizan e 

que abranguen dende os 14 aos 30 anos.  

Os obxectivos a acadar son:  

Xerais:  

- Promover a participación de mozos e moza sen 

actividades orientadas ás súas necesidade se 

prioridades. 

- Ofertar obradoiros para mozos e mozas sobre as 

temáticas de interese para a mocidade. 

Específicos:  

- Dar a coñecer o servizo Quérote+ a mozos e mozas 

como espazo de participación. 

- Realizar obradoiros sobre as temáticas abordadas 

dende os centros Quérote+, vinculados ás 

necesidades e prioridades dos/as mozos e mozas da 

xeración actual. 

- Distribuir publicacións específicas relacionadas coa 

temática aobradada no obradoiro. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

800  mozos e mozas por ano. 
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Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 20 565,66 € 

61 696,98 € 2 015 20 565,66 € 

2 016 20 565,66 € 

Partida orzamentaria 11..06.313A.442.07 
Indicadores Número de obradoiros celebrados. 

Número de mozos/as participantes nos obradoiros 

celebrados. 

Número de unidades de publicacións específicas 

distribuídas. 

 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.3.: Promover a participación e o diálogo 

en temas e actividades de interese para a mocidade galega. 

Medida 6.3.1. Parlamento Xove. 

Descrición e obxectivos Competición de debate entre o alumnado do segundo 

ciclo da ESO e bacharelato dos centros educativos de 

Galicia. Con este programa se fomenta o diálogo como 

ferramenta para argumentar as ideas propias, ao 

tempo que potencian as habilidades individuais e 

grupais, promovendo a selección de información, 

expresión oral e as competencias básicas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

200 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 50 000,00 € 

150 000,00 € 2 015 50 000,00 € 

2 016 50 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.226.06 
Indicadores Número de centros educativos incorporados ao 

programa. 

Número de alumnos/as participantes no programa. 
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Medida 6.3.2. Opina e participa. 

Descrición e obxectivos Este programa pretende coñecer a opinión da 

mocidade galega sobre aqueles temas de actualidade e 

do seu interese, fomentando a participación dos mozos 

e mozas á hora de valorar os programas destinados a 

eles e opinando sobre cuestións que lles afectan 

directa ou indirectamente. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Toda a Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 000 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Centro Coordinador de Información Xuvenil. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Orzamento 2 014 6 000,00 € 

18 000,00 € 2 015 6 000,00 € 

2 016 6 000,00 € 

Partida orzamentaria 11..06.313A.226.06 

Indicadores Número de mozos/as sobre os que se recolleu 

información. 

Número de temáticas sobre as que se recolleu 

información. 
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OBXECTIVO OPERATIVO 6.4.: Facilitar a participación da mocidade 

en actividades de lecer e tempo libre acordes as súas necesidades e 

prioridades. 

 

Medida 6.4.1. Acción de verán. Campamentos para mozos e mozas de 9 a 

17 anos. 

Descrición e obxectivos Programa de educación non formal e lecer educativo 

para a mocidade galega que facilita a conciliación da 

vida familiar e laboral. 

A finalidade e promover un lecer educativo de 

calidade para os mozos e mozas galegos, facilitando a 

participación en actividades de educación non formal 

durante a época estival. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

4 990 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Entidade colaboradora Secretaría Xeral de Emigración. 

Secretaría Xeral de Igualdade. 

Secretaría Xeral de Acción Social. 

Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

Orzamento *Orzamento conxunto coas medidas 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 

e 6.5.1. 

Indicadores Número de actividades de educación non formal e 

lecer realizadas. 

Número de mozos/as entre 9 e 17 anos participantes 

nas actividades programadas. 
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Medida 6.4.2. Acción de verán. Campamentos para maiores de 18 anos. 

Descrición e obxectivos Programa de educación non formal e actividades de 

tempo libre durante o verán para mozos e mozas 

maiores de 18 anos. 

A finalidade deste programa é promover a 

participación en actividades de educación non formal e 

de lecer de calidade para a mocidade galega maior de 

idade. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

390 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Orzamento *Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4 

e 6.5.1. 

Indicadores Número de actividades de educación non formal e 

lecer realizadas. 

Número de mozos/as maiores de 18 anos 

participantes nas actividades programadas. 

 

Medida 6.4.3. Accion de verán. Oferta concertada. 

Descrición e obxectivos Programa que oferta o uso de instalacións xuvenís, no 

período estival, por parte de asociacións xuvenís, 

entidades prestadoras de servizos á mocidade, escolas 

de tempo libre, grupos informais de mozos/as, 

corporacións locais e outras entidades que realicen 

actividades coa mocidade. 

A finalidade é promover un lecer educativo de 

calidade para a mocidade galega, facilitando a 

participación en actividades de educación non formal e 

poñendo a disposición as instalacións axeitadas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

1 815 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto da Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Orzamento *Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4 

e 6.5.1. 

Indicadores Número de entidades que empregaron as instalacións. 

Número de actividades realizadas polas entidades. 

Número de mozos/as participantes nas actividades 

realizadas. 

 

Medida 6.4.4. Accións de Verán: Programa de intercambios con outras 

CCAA. 

Descrición e obxectivos Programa de actividades de lecer educativo en 

intercambio con distintas Comunidades Autónomas, 

para promover a participación en experiencias de 

mobilidade e favorecer o contacto con outros espazos 

e o intercambio de experiencias. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

170 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Orzamento *Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 

e 6.5.1. 

Indicadores Número de actividades de lecer educativo en 

intercambio realizadas por Comunidade Autónoma. 

Número de mozos/as galegas participantes no 

programa. 

Número de mozos/as doutras comunidades 

participantes no programa. 
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*Orzamento conxunto medidas 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. e 6.5.1. 

Orzamento 2 014 2 050 000,00 € 

6 150 000,00 € 2 015 2 050 000,00 € 

2 016 2 050 000,00 € 

Partida orzamentaria 11.01.311A.131.24 

11.06.313A.221.05 

11.06.313A.223 

11.06.313A.227.13 

11.06.313A.227.99 

11.06.313A.640.2 

 

Medida 6.4.5. Accións de Verán: Campos de Traballo. 

Descrición e obxectivos Actividades enmarcados en distintos ámbitos: 

medioambiente, acción social, recuperación do 

patrimonio cultural e arqueolóxico, emprendemento… 

para favorecer e fomentar a convivencia, a 

participación, a tolerancia e a solidariedade entre a 

mocidade e o seu entorno, 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… 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Galicia, demais Comunidades Autónomas e outros 

países 

Previsión de persoas 

destinatarias 

500 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Instituto Xuventude de Galicia. Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado. Consellería de Traballo e 

Benestar. 

Orzamento 2 014 150 000,00 € 

450 000,00 € 2 015 150 000,00 € 

2 016 150 000,00 € 
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Partida orzamentaria 11.06.313A.227.99 

Indicadores Número de campos de traballo executados por ámbito. 

Número de mozos/as participantes nos campos de 

traballo. 

 

 
 

Medida 6.4.6. Achegate ás Illas Atlánticas. 

Descrición e obxectivos Programa divulgativo dos valores do parque nacional 

no que se procura achegar ás persoas visitantes a este 

espazo protexido para que coñezan a riqueza, valor 

natural e necesidades de conservación. 

Ten como finalidade dar a coñecer os valores naturais 

do parque nacional, informar sobre a protección 

acadada e sensibilizar ás persoas visitantes na 

conservación facéndoas participes e responsables da 

visita. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Dirección 

Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Orzamento 2 014 43 500,00 € 

130 500,00 € 2 015 43 500,00 € 

2 016 43 500,00 € 

Partida orzamentaria 07.05.541B.640.2 

Indicadores Número de actividades divulgativas realizadas. 

Número de mozos/as participantes nas actividades 

divulgativas realizadas. 
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Medida 6.4.7. Rutas nas Illas. 

Descrición e obxectivos Programa de rutas guiadas nos distintos arquipélagos 

realizadas polo equipo de guías interpretes do Parque 

Nacional. 

Ten como finalidade achegar os valores do Parque 

Nacional a través dunha experiencia interpretativa de 

primeira man, consolidando un servizo de rutas 

guiadas interpretativas para coñecer e promover a 

conservación do Parque e sensibilizar ás persoas 

visitantes na súa responsabilidade na conservación de 

espazos naturais. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Dirección 

Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Orzamento 2 014 42 000,00 € 

126 000,00 € 2 015 42 000,00 € 

2 016 42 000,00 € 

Partida orzamentaria 07.05.541B.640.2 

Indicadores  Número de mozos/as participantes nas rutas guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 

OBXECTIVO OPERATIVO 6.5.: Garantir a participación de todos os 

mozos e mozas nas diferentes áreas sociais, independentemente das súas 

limitacións físicas, psíquicas e/ou sociais. 

 

Medida 6.5.1. Campamentos de integración para persoas con 

discapacidade. 

Descrición e obxectivos Prazas de integración de persoas mozas con 

discapacidade nas quendas de campamentos 

organizados pola Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado. 

Ten como finalidade promover a integración de 

rapaces e rapazas con discapacidade nos campamentos 

anteriormente citados, compartindo espazos con 

outros/as rapaces e rapazas. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

Sen determinar. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Orzamento *Orzamento conxunto coas medidas 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 

e 6.4.4. 

Indicadores Número de prazas para mozos/mozas con 

discapacidade. 

Número de mozos/as con discapacidade participantes 

nos campamentos. 
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Medida 6.5.2. Campamentos específicos para persoas con discapacidade. 

Descrición e obxectivos Convocatoria de prazas en campamentos de persoas 

mozas con discapacidade para facilitar o seu acceso a 

actividades de lecer e tempo libre. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

110 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 41 800,00 € 

125 400,00 € 2 015 41 800,00 € 

2 016 41 800,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312D.228.1 

Indicadores Número prazas en campamentos para persoas con 

discapacidade convocadas. 

Número de mozos/as beneficiarios/as das prazas 

convocadas. 

 

Medida 6.5.3. Programas de promoción da autonomía persoal de persoas 

con dano cerebral. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Federación Galega de 

Dano Cerebral para a posta en marcha programas de 

promoción da autonomía persoal e de recuperación 

funcional das persoas afectadas. 

A finalidade deste convenio é acadar os seguintes 

obxectivos: 

• Valorar as capacidades de desempeño e 

recuperación funcional. 

• Recuperar a capacidade funcional e conseguir unha 

maior autonomía persoal. 

• Lograr a maior recuperación funcional e autonomía 

diaria. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 
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Previsión de persoas 

destinatarias 

44 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

 

Orzamento 2 014 11 855,00 € 

35 565,00 € 2 015 11 855,00 € 

2 016 11 855,00 € 

Partida orzamentaria  11.04.312E.481.30 
Indicadores Número de mozos/as beneficiarias das actividades do 

programa de promoción da autonomía persoal e 

recuperación funcional. 

 

Medida 6.5.4. Programa de accións para persoas con autismo. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración con Autismo Galicia para a 

posta en marcha dos seguintes programas para 

persoas con autismo: 

- Programas de inclusión social. 

- Programa de apoio a familias. 

- Programa de lecer e tempo libre. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  A Comunidade Autónoma. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

20 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 19 775,00 € 

59 325,00 € 2 015 19 775,00 € 

2 016 19 775,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.26 
Indicadores Número de mozos/as beneficiarias do programa de 

inclusión social. 

Número de mozos/as beneficiarias do programa de 

apoio a familias. 

Número de mozos/as beneficiarias do programa de 

lecer e tempo libre. 
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Medida 6.5.5. Programas de atención dirixido ao colectivo de lesionados 

medulares. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Asociación de 

Parapléxicos e grandes Minusválidos de Galicia 

(ASPAYM) para a realización de programas de 

atención dirixido ao colectivo de lesionados medulares 

residentes en Galicia. Os servizos consistiran no 

seguinte:  

- Servizo de información, orientación e 

asesoramento. 

- Servizo de apoio psicosocial ao novo lesionado 

medular. 

- Cursos de formación. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

4 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaria Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 1 837,00 € 

5 511,00 € 2 015 1 837,00 € 

2 016 1 837,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.28 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios das actividades do 

servizo de información, orientación e asesoramento. 

Número de mozos/as beneficiarios das actividades do 

servizo de apoio psicosocial ao novo lesionado 

medular. 

Número de accións formativas realizadas. 

Número de mozos/as participantes nas accións 

formativas realizadas. 
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Medida 6.5.6. Servizo de atención ambulatoria. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Asociación de Pais das 

persoas con retraso mental de Ourense para a 

prestación dun servizo de atención ambulatoria. A 

finalidade deste servizo é:  

- Fomentar a autonomía persoal. 

- Aumentar a autoestima e o autoconcepto da persoa 

con discapacidade intelectual. 

- Facilitar a inclusión social e laboral. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 
Localización  Provincia de Ourense. 
Previsión de persoas 

destinatarias 

22 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 20 370,00 € 

61 110,00 € 2 015 20 370,00 € 

2 016 20 370,00 € 

Partida Orzamentaria 11.04.312E.481.1 
Indicadores Número de mozos/as usuarias do programa de 

atención ambulatoria. 

 

Medida 6.5.7. Programa de apoio ás persoas con discapacidade intelectual 

e as súas familias. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Federación de 

Asociacións a favor das persoas con discapacidade 

intelectual e as súas familias para apoiar as entidades 

que traballan con estes colectivos. 

O programa vai consistir nas seguintes actuacións:  

- Apoiar as persoas con discapacidade intelectual. 

- Integración social e actividades rehabilitadoras de 

persoas reclusas  e exreclusas con discapacidade 

intelectual. 

- Actividades de formación, lecer e deportivo-

terapéuticas desenvolvidas por Special Olympics. 
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Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

1 077 mozos e mozas por ano. 

 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 85 571,00 €                   

256 713,00 € 2 015 85 571,00 €                   

2 016 85 571,00 €                   

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.22 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades 

financiadas no marco do convenio. 

 

 

Medida 6.5.8. Programa de integración social de lesionados medulares. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Fundación Profesor 

Novoa Santos para o financiamento do programa de 

integración de lesionados medulares.  

As actuacións serán as seguintes: 

- Obtención do permiso de conducir antes da alta 

hospitalaria. 

- Actividades de lecer e deporte alternando 

actividades lúdicas, ocupacionais e deportivas. 

- Edición dun boletín de educación sociosanitaria. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

8 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 3 137,00 € 

9 411,00 € 2 015 3 137,00 € 

2 016 3 137,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.1 
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Indicadores Número de mozos/as beneficiarios do programa de 

obtención do permiso de conducir. 

Número de mozos/as participantes nas actividades de 

lecer e deporte. 

Número de unidades do boletín de educación 

sociosanitaria elaborados. 

 

Medida 6.5.9. Programa de actuacións para persoas con trastornos 

xeralizados do desenvolvemento. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa asociación de pais e 

persoas con trastornos xeralizados do 

desenvolvemento para facilitar o desenvolvemento do 

servizo de apoio, orientación e información aos pais e 

nais que teñen un fillo ou filla afectado/a por 

trastornos xeralizados do desenvolvemento. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Provincia de Lugo. 

 

Previsión de persoas 

destinatarias 

23 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 504,00 € 

1 512,00 € 2 015 504,00 € 

2 016 504,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.1 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as do servizo. 
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Medida 6.5.10. Programa de actuacións para persoas xordas, xordocegas 

ou con discapacidade auditiva. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Federación de 

asociacións de persoas xordas de Galicia (FAXPG) 

para a realización dun servizo de atención a persoas 

xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva para 

a súa integración. 

A finalidade é favorecer o desenvolvemento persoal e 

autónomo, a integración e a distribución equitativa 

dos recursos sociais destinados a este colectivo. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

395 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 

Orzamento 2 014 188 527,00 € 

565 581,00 € 2 015 188 527,00 € 

2 016 188 527,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.23 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as do servizo. 

 

Medida 6.5.11. Programa de atención  para persoas con autismo de 

Ourense. 

Descrición e obxectivos Convenio de colaboración coa Asociación Autismo de 

Ourense para o desenvolvemento de proxectos e 

servizos a favor de persoas afectadas polo Trastorno 

do Espectro Autista da provincia de Ourense. 

Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  Provincia de Ourense. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

9 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Secretaría Xeral de Política Social. Consellería de 

Traballo e Benestar. 
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Orzamento 2 014 1 682,00 € 

5 046,00 € 2 015 1 682,00 € 

2 016 1 682,00 € 

Partida orzamentaria 11.04.312E.481.1 

Indicadores Número de mozos/as beneficiarios/as das actividades 

financiadas no marco do convenio. 

 

Medida 6.5.12. Centros Quérote +: Programas integrais de formación con 

entidades que traballan no eido da Diversidade Funcional. 

Descrición e obxectivos Posta en marcha de programas formativos integrais 

para persoas con diversidade funcional, as súas 

familias e os equipos profesionais.  

Os obxectivos a acadar son:  

Xerais:  

- Contribuir ao desenvolvemento do proceso vital de 

cada persoa impulsando as súas potencialidades 

máis ala da particularidade asociada á diversidade 

funcional. 

Específicos:  

- Dar a coñecer a liña de traballa que se leva dende 

os centros Quérote+ nas diferentes temáticas no 

referente á diversidade  funcional. 

- Favorecer a adquisición de ferramentas e recursos 

para a intervención con persoas con diversidade 

funcional, as súas familias e equipos técnicos. 

- Reflexionar sobre a visión da diversidade funcional 

que se dá en diferentes medios e espazos (na prensa, 

na TV, nos estudos…) 

- Coñecer recursos específicos que xa veñen 

traballando neste eido. 

- Contribuir ao desenvolvemento do proceso vital de 

cada persoa impulsando as súas potencialidades 

máis ala da particularidade asociada á diversidade 

funcional. 
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Temporalización  2 014 2 015 2 016 

Localización  A Comunidade Autónoma. 

Previsión de persoas 

destinatarias 

560 mozos e mozas por ano. 

Entidade promotora Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar. 

Entidades colaboradoras Down-Galicia 

Cogami 

Fademga 

Feafes 

Asociación Chamorro 

Outras entidades 

Orzamento 2 014 20 565,66 € 

61 696,98 € 2 015 20 565,66 € 

2 016 20 565,66 € 

Partida orzamentaria 11.06.313A.442.07 

Indicadores Número de accións formativas realizadas. 

Número de mozos/as participantes nas actividades 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


