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En 2017, a Fundación Emalcsa consolidouse como 
un espazo inclusivo e de solidariedade. O tempo 
confirmounos na acertada decisión de incrementar o 
seu perfil social. Agora navega, firme e decidida, como 
un instrumento do Concello da Coruña para abordar 
novos retos ó servizo da igualdade de oportunidades. É 
un dos nosos principais instrumentos na procura dunha 
cidade máis amable e solidaria. 

O pasado ano consolidamos e afondamos na liña social 
emprendida en 2015. Os novos programas forman xa 
parte da vida da nosa capital. A Flote dá tranquilidade 
a máis de cen familias que poden permanecer nas 
súas vivendas de sempre ou alugar outras novas. Non 
podemos nin queremos permitir que un deses golpes 
que dá a vida deixe a ningunha familia coruñesa sen un 
fogar digno e verdadeiramente humano. 

Outra das iniciativas da Fundación, que tamén está 
dando marabillosos resultados, é a Cultura accesible 

Limiar



4

e inclusiva, un imaxinativo xeito de espallala e de promover o xenio creativo das 
nosas xentes. Nós apostamos por unha cultura popular, que chegue a todos 
os barrios e a todas as persoas. Que capte e promocione a novos artistas con 
capacidades diferentes. Que nos faga libres.

Hoxe podemos dicir, con humildade pero tamén con satisfacción, que grazas á 
Fundación Emalcsa, o deporte na Coruña é máis inclusivo ca nunca. Desde 2012 
levamos investido máis dun millón de euros no fomento do deporte base e no 
apoio ós clubs que incorporan accións solidarias na súa programación.

Esta é unha cidade na vangarda da solidariedade, comprometida coas persoas con 
capacidades diferentes, con homes e mulleres que o azar situou en situación de 
desvantaxe con respecto ós demais. A Coruña, co seu goberno municipal á cabeza, 
non vai consentir que ninguén se quede atrás. Para nós, a fraternidade é algo máis 
que un termo que queda moi ben en calquera programa político. É un compromiso 
que nos obriga día a día. 

A crise, aínda non superada, fixo estragos entre os máis débiles, por iso 
institucións como a Fundación  Emalcsa acoden no seu auxilio. É unha cuestión de 
decencia e de ética. E, ó menos para min, a razón de estar en política. As cousas, 
como se demostra nas seguintes páxinas, poden facerse doutra maneira para que 
os perdedores non sexan sempre os mesmos.

Por iso, esta memoria, que é un exercicio de transparencia -de render contas ante a 
veciñanza, que é a que “máis ordena”- transcende unha sucesión fría de números e 
gráficos, para ser un motivo de ilusión e de esperanza para os que de acotío temos 
que xestionar os recursos públicos. Porque, pode haber maior alegría que integrar  ás 
persoas situadas nas beiras da sociedade? Pode haber maior satisfacción que facer 
felices ós que menos teñen e máis necesitan? Para min, desde logo non. E esta é, de 
verdade, a mellor recompensa.  

Remato, en primeiro lugar, agradecendo o traballo de 
todo o padroado da Fundación, demostrando que, se 
deixamos a confrontación política e traballamos en 
prol do común, é posíbel mellorar a vida das persoas. 
En segundo lugar, cun agradecemento especial ás 
empresas que, co seu mecenado, fixeron realidade o 
que se conta nas seguintes páxinas. Agradecemento 
que fago extensivo ás entidades deportivas, sociais 
e culturais, que nos presentaron os seus proxectos, e 
que son imprescindibles na construción dunha cidade 
mellor, máis digna, na que de verdade paga a pena vivir. 
Por último, merece unha especial mención o director da 
Fundación, Manuel Aguilar, verdadeira alma máter da 
mesma, e sen cuxo entusiasmo e dedicación nada do 
que se conta a continuación tería sido posíbel.

Xulio Ferreiro Baamonde.                     
Alcalde da Coruña e presidente  do 

padroado da Fundación Emalcsa
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Padroado

PRESIDENTE 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
alcalde da Coruña

VICEPRESIDENTA 
Rocío Fraga Saénz

VOGAIS
Silvia Cameán Calvete
Francisco Mourelo Barreiro
Mariel Padín Fernández
Lucía Canabal Pérez
José Manuel Dapena Varela
Silvia Longueira Castro
Avia Veira González

Asisten ás reunións do padroado, sen formar 
parte do mesmo:

SECRETARIO NON PATRONO
Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario xeral do Pleno do Concello da Coruña

DIRECTOR XERENTE NON PATRONO
Manuel Aguilar López

O Padroado da Fundación Emalcsa reuniuse en 
catro ocasións en 2017: 1 de marzo, 26 de xuño, 
18 de outubro e 19 de decembro. 

  O 1 de marzo adoptouse, entre outros, 
o acordo relativo á aprobación das contas 
anuais da Fundación correspondentes ao 
exercicio de 2016.

Reunións do paDroado

PADROADO
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  O 26 de xuño aprobouse o convenio coa 
Asociación de Amigos da Ópera de Coruña.

  O 18 de outubro aprobáronse, entre 
outros acordos, as convocatorias Deporte 
solidario e Cultura accesible e inclusiva. 

Finalmente, en decembro aprobouse o plan de 
actuación para 2018 e o auditor das contas de 
2017.

Outra información relativa ó órgano de goberno 
da Entidade. 

Non existen remuneracións salariais, 
compromisos por pensións ou similares co 
órgano de goberno. Así mesmo, non teñen 
concedidos anticipos, créditos, premios de 
xubilación, seguros de vida ou indemnizacións 
especiais. 

PADROADO
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Con data 18 de maio de 2016, a Fundación Emalcsa 
asinou un convenio de colaboración co Concello da 
Coruña denominado A Flote, co obxectivo de crear e 
desenvolver un Programa de Integración Social que axu-
de -en colaboración e apoio ás funcións do Concello- a 
persoas e/ou familias do termo municipal da Coruña, a 
través da concesión de prestacións sociais vinculadas a 
itinerarios de inserción social. 

O convenio xustificábase, na súa exposición de motivos, 
na situación de crise económica, no incremento da de-
manda de apoio social nos servizos sociais municipais 
e tamén nunha maior complexidade das situacións de 
precariedade nas que se atopan moitas persoas na ci-

Programa DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

A FLOTE
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dade. Nesta conxuntura era necesario elaborar respos-
tas que solucionaran, de forma inmediata, situacións de 
necesidade que teñen carácter de urxencia. 

Á vista da experiencia e resultados da xestión deste 
acordo, e tendo en conta que as consecuencias da crise 
persisten en moitas persoas e familias, creuse conve-
niente dar continuidade ó plan mediante a sinatura dun 
novo convenio con data 29 de marzo de 2017. Neste 
convenio mantense o dobre carácter do programa A 
Flote: 

liar as posibles lagoas do sistema e, así, poder 
desenvolver novas modalidades de intervención 
ou mellora das existentes. 

A experiencia de xestión destas prestacións de emer-
xencia social reafirma a súa necesidade e o seu ca-
rácter complementario respecto doutras prestacións e 
subvencións sociais de carácter público. Evitaron situa-
cións de desprotección debidas a requisitos de carácter 
formal ou problemas de procedemento, e facilitaron 
actuacións urxentes e necesarias plenamente coordi-
nadas cos servizos sociais municipais. A maior parte 
das axudas tiveron como finalidade evitar lanzamentos 
e desafiuzamentos de vivendas ou facer posible unha 
transición inmediata a novos domicilios sen solución de 
continuidade tras un desaloxo inevitable. 

A Fundación Emalcsa realiza ás seguintes accións para 
o desenvolvemento do programa, en plena coordinación 
cos servizos sociais do Concello: 

 Prestación ou 
axuda para situa-
cións de emerxen-
cia social cando 
non existan outras 
posibilidades de 
intervención desde 
o sistema público 
de servizos sociais, 
evitando situacións 
de desprotección. 

 Programa piloto 
para coñecer e ava-

programa A flote



10

 Xestión administrativa e social das prestacións 
de emerxencia social da Fundación.

 Acompañamento, información e asesoramento 
ás posibles persoas beneficiarias dos programas 
sociais da Fundación, contando cunha traballado-
ra social para tales fins.

 Seguimento das accións de inserción social 
establecidas para os beneficiarios das axudas e 
prestacións de emerxencia social. 

 Avaliación dos programas sociais da Fundación 
e propostas de mellora. 

Desta maneira, o programa achega: 

 Inmediatez para facer fronte ós pagos de 
urxencia sen desvincular ós beneficiarios dos 
servizos sociais municipais. 

 Traballo en rede cos profesionais do Concello 
que interveñen nos procesos para favorecer a 

programa A flote
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coordinación dos casos e paliar situacións de 
gran vulnerabilidade e urxencia. Inciden, sobre 
todo, naquelas referentes ó risco de perda de 
vivenda e outros factores asociados, como a 
protección dos menores afectados e de persoas 
dependentes ou vulnerables en perigo de volta a 
situacións de senfogarismo. 

A Flote, polo tanto, é un instrumento de intervención 
social para ocuparse de  situacións urxentes de risco 
de exclusión que non poden ser atendidas por outras 
vías. Os beneficiarios perciben as axudas que necesitan 
con urxencia sen desvincularse do sistema público, e 
reciben apoio e seguimento das accións de inserción 
vencelladas ás axudas.

Durante o ano 2017 concedéronse 197 axudas de 
emerxencia social por un importe total de 104.762,90 
euros. O importe medio das axudas foi de 531,80 euros. 
Os beneficiarios directos son 179 -algúns deles reci-
ben máis dunha axuda-, ós que se suman, de forma 
indirecta, 131 menores e 53 familiares con distintos 
graos de parentesco que conviven con eles. En total, as 
axudas chegan a 363 persoas.

No anexo II inclúese a avaliación completa do conve-
nio co Concello da Coruña para o desenvolvemento do 
programa A Flote.

Por último, cabe destacar que, ata o momento, o princi-
pal patrocinador deste programa era a empresa pública 
municipal Emalcsa. Unha novidade importante que se 
produce neste programa en 2017 é a incorporación 
de INDITEX como copatrocinadora, cunha importante 
achega económica cada un dos anos 2017, 2018 e 
2019. O noso agradecemento a estas empresas polo 
seu compromiso social.

programa A flote
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O dereito á cultura é un dereito fundamental e un 
elemento de desenvolvemento humano que foi recoñe-
cido e ratificado amplamente en distintos documentos. 
Así, en 1948, a Declaración dos Dereitos Humanos da 
ONU, no seu artigo 27, recoñece o dereito á cultura e 
a satisfacción do mesmo como algo indispensable á 
dignidade das persoas e ó desenvolvemento da súa 
personalidade. A Constitución Española de 1978, no 
artigo 44, afirma o dereito de todos á cultura, sendo 
os poderes públicos os que promoverán e tutelarán o 
acceso á mesma. 

Por outra banda, en 2006, o artigo 30 da Convención 
sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade 
da ONU confirmou o dereito de participación na vida 
cultural como espectadores e como creadores en 
igualdade de condicións, e considera como patrimonio 
da sociedade as creacións das persoas con discapaci-

CULTURA 
ACCESIBLE E INCLUSIVA
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dade. Neste mesmo sentido, a Constitución Española, no apartado 2 do seu artigo 
9 indica que “corresponde ós poderes públicos promover as condicións para que 
a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais 
e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e 
facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e 
social”. 

Unha sociedade inclusiva é unha sociedade aberta a todos, atenta e coidadosa 
coas necesidades dos que a integran e respectuosa coas súas diferenzas. Adoptar 
a inclusión como un principio para a acción implica considerar ó outro como único, 
distinto, diverso e irredutible. Falar de inclusión é falar de presenza, pertenza e 
participación. Unha cultura inclusiva é a que garante o goce dos bens e servizos 
culturais a todos os cidadáns, facilitando o acceso e os apoios ás persoas, segun-
do as súas necesidades, e aquela que fai posible a 
participación de todos en igualdade de condicións.
O programa Cultura inclusiva e inclusiva é desenvol-
vido desde a Fundación Emalcsa a través das convo-
catorias de subvencións a entidades culturais para 
proxectos que inclúan a persoas con discapacidade. O 
programa comezou a desenvolverse no ano 2016.

En decembro de 2016 firmáronse os contratos para 
o desenvolvemento das actividades incluídas nos 
proxectos seleccionados. Durante 2017, sete entidades 
realizaron os seguintes proxectos e actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS NOS 
PROXECTOS SUBVENCIONADOS NA 
primeira convocatoria DURANTE O 
ANO 2017

Cultura accesible e inclusiva

Acto de sinatura do convenio 
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O seu proxecto titulouse 
Un museo en movemento, 
e consistiu nunha serie de 
talleres teóricos e prácti-
cos cos que 475 persoas 
con dificultades cogniti-
vas ou de mobilidade se 
achegaron á colección 
permanente do Museo de 
Belas Artes. Nel colaborou 
a asociación APEM, e o 
gasto realizado e xustifi-
cado foi de 7.900 euros. 
En total, realizáronse 19 
presentacións a diferentes 
entidades de persoas con 
diversidade funcional.

Organizou o proxecto Dibuja tu sello, un 
concurso de pintura no que os debuxos 
premiados formaron parte dunha exposición 

e dunha tarxeta e selo oficiais. Levouse a 
cabo en colaboración con Aspronaga e a 
Cruz Vermella, supuxo un gasto de 3.350 
euros e nel participaron 78 
persoas con discapacidade 
intelectual. O acto de entrega 
de premios celebrouse no 
salón de Plenos do Conce-
llo e contou coa presenza de 

case un cento de persoas.

Sociedade Filatélica da Coruña

Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña

Cultura accesible e inclusiva
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Organizou Desde lo invisi-
ble, unha actividade que 
incluíu dous obradoiros de 
teatro e outro de danza, 
ademais da representa-
ción dunha obra teatral, 
La gran boda, que se 
interpretou o 29 de xullo 
na praza de María Pita. 
No proxecto participaron 
20 persoas con diferentes 
discapacidades e outras 
28 sen discapacidade. 
O gasto realizado foi de 
10.000 euros, e contou 
coa colaboración de 
Grumico.

A asociación levou a cabo unha obra de teatro titulada Torre de Babel, na que partici-
paron persoas con e sen discapacidades. Os intérpretes realizaron varios obradoiros 
de preparación, e a obra  presentouse publicamente o 9 de xuño no teatro Rosalía 
de Castro, co aforo case completo. O gasto total foi de 10.000 euros, e contou coa 
colaboración do centro ocupacional Pascual Veiga e de Aspanaes.

Asociación sociocultural La Quinta del Arte

Asociación Cultural para a Integración Social Diversos

Cultura accesible e inclusiva
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Baixo o título Músicas participativas e inclusivas, 
organizáronse 75 obradoiros de musicoterapia, nos que 
participaron un total de 750 persoas con discapacida-
de. O proxecto finalizouse coa celebración dun concer-
to, e o gasto realizado e xustificado foi de 8.814 euros. 
A ONCE, a Fundación ADCOR e AIND colaboraron coa 
actividade.

Levou a cabo o proxecto 
Músicas participativas e 
inclusivas, a través do que 
se organizaron unha ducia 
de recitais e obradoiros 
realizados por compoñen-
tes da Orquestra de Cá-
mara Galega, destinados a 
colectivos de persoas con 
discapacidade intelectual. 
A actividade superou os 
200 participantes, supuxo 
un gasto de 10.000 euros 
e nela colaboraron As-
panaes e as fundacións 
Ingada e Abrente.

Asociación para o Desenvolvemento da Cultura Mu-
sical na Infancia para Colectivos Desfavorecidos e en 
Risco de Exclusión Cultural (Demusicade)

Asociación Cultural Tres por Cuatro

Cultura accesible e inclusiva
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Nos sete proxectos subvencionados participaron dez 
entidades de personas con discapacidade:

 Asociación Prol Enfermos Mentais da Coruña 
(APEM)

 Asociación Pascual Veiga, formada por pais e 
nais de persoas con discapacidade intelectual.

 Asociación Prol Persoas con Discapacidade 
Intelectual de Galicia (Aspronaga) 

 Fundación Ingada-Instituto Galego do TDAH e 
Trastornos Asociados

 Fundación Abrente
 Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do 

Espectro Autista da Coruña (Aspanaes)
 Fundación Adultos Discapacitados da Coruña 

(ADCOR)
 Asociación para a Integración do Neno Diminuí-

do (AIND)

Medio cento de alumnos do colexio Calasancias e sete 
persoas con discapacidade participaron en Un día cine, 
un proxecto no que elaboraron unha curtametraxe a tra-
vés de seis obradoiros e outras tantas sesións de gra-
vación. Realizouse coa colaboración de Aspronaga, e o 
resultado final presentouse en varios foros, chegando a 
200 persoas. O gasto realizado foi de 10.000 euros.

Asociación Proxecto Máscaras

VALORACIÓN GLOBAL DOS PROXECTOS 
DA PRIMEIRA CONVOCATORIA

Cultura accesible e inclusiva
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Co obxectivo de dar continuidade ó programa de 
Cultura accesible e inclusiva, puxéronse en marcha as 
seguintes actividades para xestionar a segunda convo-
catoria:

 Revisión das bases da convocatoria do ano 
anterior e inclusión de modificacións.

 Presentación das novas bases ó Padroado da 
fundación e aprobación das mesmas.

 O día 19 de outubro, o Padroado da Fundación 
Emalcsa aprobou a segunda convocatoria das 
Axudas a Proxectos de Cultura Inclusiva e Acce-
sible.

Actuacións relacionadas coa 
segunda convocatoria do 
programa Cultura accesible e 
inclusiva

 Federación Galega de Enfermidades Raras e 
Crónicas (Fegerec)

 Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña 
(Grumico)

Os ámbitos culturais nos que se desenvolveron as 
actividades do programa foron o teatro -2-, a música -2-, 
a pintura -1-, o cine -1- e a museística -1-.

Todos os proxectos que presentaran as memorias xusti-
ficativas fixeron os gastos presupostados, e todos os 
informes elaborados polas entidades de persoas con 
discapacidade consideran moi positiva esta iniciativa.

Por outra banda, as persoas con discapacidade pui-
deron asistir, participar, crear e, incluso, xestionar as 
diferentes actividades. Houbo tres que se organizaron 
de forma inclusiva, de xeito que nelas puideron intervir 
tanto persoas con discapacidade como sen ela. En 
total, nos proxectos houbo preto de 1.500 participantes 
ou asistentes.

Cultura accesible e inclusiva
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 Establecemento dun correo electrónico e dun 
teléfono para contestar ás dúbidas sobre a con-
vocatoria.

 O 20 de outubro abriuse o prazo para a presen-
tación de proxectos.

 O 23 de outubro realizouse unha reunión con 
entidades culturais para explicar as novidades da 
segunda convocatoria no centro cívico da Cida-
de Vella. Nela participaron diversas asociacións 
culturais e as entidades subvencionadas no ano 
anterior, que fixeron unha exposición dos proxec-
tos realizados.

 O 2 de novembro realizouse unha novo cha-
mamento ás entidades culturais para presentar 
a segunda convocatoria do programa no mesmo 
centro cívico.

 O 15 de novembro pechouse o prazo para a 
presentación de proxectos.

 Entre os días 16 e 24 requiriuse a documenta-
ción ós responsables dos proxectos e realizouse 
unha primeira avaliación.

 O 25 de novembro reuniuse o comité de avalia-
ción, que puntuou as propostas e tomou a deci-
sión de facer tres grupos de proxectos de acordo 
á puntuación obtida, asinando a correspondente 
acta.

 No grupo 1 atópanse os proxectos con 
puntuación igual ou superior a 100 puntos, 
para os que se considera adecuado o finan-
ciamento do 100 % do importe solicitado.

 O grupo 2 confórmano proxectos con pun-
tuación igual ou superior a 80 puntos e infe-
riores a 100 puntos. Neste casos proponse 
conceder o 70 % do importe requirido. 

 No grupo 3 atópanse aqueles con puntua-
ción inferior a 80 puntos, para os que se 
propón conceder o 50 % do importe solici-
tado para o proxecto.

Cultura accesible e inclusiva

Acto de sinatura dos convenios ás entidades subvencionadas
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 Entre os días 25 de novembro e 7 de decembro 
fíxose a reformulación daqueles proxectos que 
non serían financiados co 100% do solicitado.

 Na reunión do Padroado da fundación do 15 
de decembro acordouse aprobar a proposta do 
comité de avaliación e conceder as subvencións.

As iniciativas seleccionadas abordan actividades nos 
campos artísticos e culturais da música, o teatro, o 
cine, a danza, a pintura, a poesía, os contidos dixitais, e 
a fotografía, así como visitas a museos e monumentos. 
Os 13 proxectos subvencionados desenvolveranse ata 
agosto do 2018.

Todas as entidades teñen unha importante experiencia 
no ámbito cultural, tendo organizado nos últimos tres 
anos máis de cen eventos ou actividades. Ademais, 

unha das características especiais desta convocatoria é 
a necesidade de que o proxecto se realice en colabora-
ción cunha entidade de persoas discapacitadas. Deste 
xeito, xunto ás 13 entidades culturais que levan a cabo 
os proxectos participan 20 entidades de persoas con 
discapacidade:

 Asociación Coruñesa de Promoción do Xordo 
(Acopros)
 Asociación de Dano Cerebral Adquirido (Adace-

co)
 Asociación de Pais de Persoas con Trastornos 

do Espectro
 Autista de A Coruña (Aspanaes)
 Asociación de Síndrome Down (Down Coruña)
 Asociación do Sindrome de West (West Galicia)
 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhe-

imer da Coruña (Afaco)
 Asociación Galega de Asperger (Asperga). 
 Asociación para a Inclusión de Persoas con 

Diversidade Funcional (Artefíos)
 Asociación para a Integración do Neno Diminuí-

do (AIND)
 Asociación Pascual Veiga.
 Asociación Prol Enfermos Mentais da Coruña 

(APEM)

Cultura accesible e inclusiva

Presentación da convocatoria ás entidades culturais
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 Asociación Prol Personas con Discapacidade 
Intelectual de Galicia (Aspronaga) 

 Centro de Atención a Persoas con Discapacida-
des da Coruña (CAPD Coruña)

 Confederación Galega de Persoas con Discapa-
cidade (Cogami)

 Fundación Abrente
 Fundación Adultos Discapacitados da Coruña 

(ADCOR)

Entidade Nome do proxecto Cantidade concedida 
Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña Un Museo en Movemento. Programa de visitas-

taller para grupos de diversidade funcional
10.000,00 € 

Sociedade Filatélica da Coruña A Coruña, a casa de todos 3.815,00 € 
Asociación Cultural para a Integración Social Diversos Comunidade-Acción 10.000,00 € 
La Quinta del Arte Despertares 10.000,00 € 
Asociación para o Desenvolvemento da Cultura Musical na Infancia para 
Colectivos Desfavorecidos e en risco de Exclusión Cultural (Demusicade)

II Programa musical accesible e inclusivo 
Demusicade 2018

7.000,00 € 

Asociación Cultural Tres por cuatro Músicas participativas e inclusivas  6.895,00 € 
Asociación Proxecto Máscaras E do meu que? 10.000,00 € 
Asociación Cultural Coruñesa Negus Talleres musicais inclusivos e novas tecnoloxías 7.000,00 € 
Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome SenteArte Integra 3.706,00 € 
Asociación Poten100mos Plataforma DiversidArte 10.000,00 € 
Asociación Cultural Freakemacine Cine inclusivo para persoas con TDH 4.420,00 € 
Asociación Cultural Zalaeta Deseñando e Unindo Sons 7.000,00 € 
Asociación Participa para la inclusión social Arte para cuidarte 10.000,00 € 

 Fundación Ingada-Instituto Galego do TDAH e 
Trastornos Asociados

 Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña 
(Grumico)

 Liga Reumatolóxica Galega
 Organización Nacional de Cegos Españois 

(ONCE)

Na seguinte táboa exponse o resultado da segunda convocatoria do programa:

Cultura accesible e inclusiva
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No marco do programa Cultura accesible e inclusiva, a 
Asociación de Amigos da Ópera da Coruña e a Funda-
ción Emalcsa asinaron, o 3 de xullo, un convenio para a 
celebración da tempada lírica 2017. A través dese acor-
do, persoas procedentes de distintos colectivos vincula-
dos á diversidade funcional puideron asistir a todos os 
espectáculos organizados como parte da programación 
lírica, grazas á distribución de localidades realizada a 
través da Fundación Emalcsa.

A memoria da Asociación de Amigos da Ópera destaca 
que máis de 5.000 persoas asistiron ós eventos orga-
nizados durante a tempada. Entre esas actividades 
atopábase o ciclo Lírica inclusiva, un programa inau-
gurado no 2016 que facilitou o acceso ó xénero lírico a 
novos colectivos sociais e dentro do que se organizaron 
dous concertos. O primeiro celebrouse o 2 de novem-
bro no salón de actos do centro cívico dos Mallos, que 

PROGRAMACIÓN LÍRICA

Cultura accesible e inclusiva

Clara Panas, soprano y Ramón Farto, tenor
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gonistas foron a soprano moldava Clara Panas, residen-
te en Galicia, o tenor coruñés Ramón Farto e a pianista 
Ludmila Shevyakova. Os artistas ofreceron un programa 
que incluíu arias, escenas de óperas, zarzuelas e can-
cións de compositores galegos.

A programación lírica tamén acolleu, no teatro Colón, a 
representación da ópera Un ballo in maschera o 1 e o 3 
de setembro, a gala Alberto Zedda no recordo, o día 9, 
e a ópera Lucrezia Borgia, o 23 dese mesmo mes. Por 
outra banda, o 5 de outubro celebrouse o recital do con-
tratenor Christian Gil no auditorio de Afundación, dentro 
do ciclo As novas voces galegas; e o 14, no teatro Colón, 
o concerto da soprano Ángeles Blancas, enmarcado no 
programa Os nosos intérpretes.

Ademais, organizouse un curso de interpretación vocal 
impartido por Renata Scotto, que comezou o 28 de 

rozou o cheo para ver o recital de dous mozos cantan-
tes galegos: a soprano Alba López e o barítono Eliseu 
Mera. Ambos ofreceron un programa con seleccións de 
ópera e zarzuela con acompañamento do xove pianista 
Gabriel López.

O 16 de novembro tivo lugar, no centro cívico de Monte 
Alto, o segundo concerto de Lírica inclusiva. Os prota-

Cultura accesible e inclusiva

Ciclo As novas voces galegas.
Christian Gil, contratenor

Ópera Un Ballo 
in maschera.
Teatro Colón

Ciclo Lírica inclusiva. Concerto. 
Centro Cívico Os Maios
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agosto e finalizou o 8 de setembro cunha masterclass 
aberta ó público no auditorio de Afundación, onde 
varios alumnos interpretaron arias de ópera e a profeso-
ra compartiu cos asistentes consellos sobre a arte do 
canto. 

A programación completouse cun calendario de acti-
vidades paralelas entre as que se atopaban ciclos de 
cine, proxeccións de ópera e conferencias.

Cultura accesible e inclusiva

Ciclo Os nosos intérpretes
Ángeles Blancas, soprano

Curso de interpretación 
vocal Renata Scotto. 
Concerto final de curso

Ópera Lucrezia Borgia

Ciclo de actividades 
paralelas. Afundación
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FESTI=

O Concello da Coruña e a Fundación Emalcsa organiza-
ron a primeira edición do FESTI= -Festival de Artes pola 
Inclusión Cultural-, un evento pensado como punto de 
encontro para que toda a cidadanía teña a oportunidade 
de coñecer e gozar da cultura sen barreiras. A iniciativa 
foi patrocinada por Repsol, Vegalsa, a Fundación María 
José Jove ou Luckia, entre outros.

As entidades sociais sub-
vencionadas pola Funda-
ción Emalcsa a través do 
programa Cultura acce-
sible e inclusiva foron as 
protagonistas da progra-
mación, que se desenvol-
veu entre o 2 de novembro 
e o 14 de decembro. Nela 
abordáronse todo tipo de 

Cultura accesible e inclusiva
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expresións artísticas, desde música e belas artes ata 
proxectos audiovisuais e artes escénicas.

Durante ese mes e medio, ademais de visibilizar os 
proxectos apoiados pola Fundación, tamén se organi-
zaron actuacións protagonizadas por profesionais da 
música, como Guadi Galego ou María Fumaça, e do 
teatro, como Caxoto.

A xornada central do festival foi o 3 de decembro, data 
na que se conmemora o Día Internacional da Diversi-
dade Funcional e Sensorial. A xornada dividiuse nunha 
dobre sesión de actividades libres de barreiras e aptas 
para todos os públicos, na que participaron a maioría 
das asociacións que recibiron axudas para amosar os 
seus proxectos. Deste xeito, na praza de María Pita e no 
centro Ágora celebráronse obradoiros de selos e arte, 
obras de teatro, concertos, sesións de musicoterapia e 
charlas sobre cine.

Dentro do FESTI= tamén se encadraron os concertos 
do ciclo Lírica inclusiva dos centros cívicos dos Mallos 
e Monte Alto -dos que se deu conta no apartado ante-
rior-, así como unha exposición da Sociedade Filatélica, 
unha mesa redonda de Demusicade, o espectáculo 
Cerebro-Artes-Acción, da compañía Experimentadanza 
e a asociación Diversos, e a estrea da obra de teatro La 
gran boda, de La Quinta del Arte.

En total, 100 persoas amosaron as súas creacións artís-
ticas, e outras 3.000 participaron como espectadores 
nesta primeira edición do festival.

Cultura accesible e inclusiva

Cartel do festival
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O programa “Cultura Accesible e Inclusiva” contou coas 
seguintes colaboracións e patrocinios: 

  Fundación Maria José Jove
  Vegalsa-Eroski
  Repsol
  Luckia

O noso agradecemento a estas empresas e entidades.

Cultura accesible e inclusiva



28

PROMOCIÓN DEPORTIVA E SOCIAL

A través do programa Deporte Solidario e Inclusivo, a 
Fundación Emalcsa colabora con entidades deportivas 
de A Coruña na posta en marcha de proxectos 

Programa
deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica
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locais cuxo obxectivo xeral sexa favorecer o uso do deporte como instrumento 
de intervención e transformación social. Estas actuacións lévanse a cabo 
traballando de forma directa para a inclusión de colectivos socialmente vulnerables 
mediante accións que fagan accesibles as actividades deportivas a persoas con 
discapacidade, potenciando a presenza feminina en deportes onde as mulleres 
están subrepresentadas e realizando programas de fomento da solidariedade ou 
dos valores asociados ó deporte.

A contribución da Fundación Emalcsa tradúcese en axudas económicas 
xestionadas a través de convocatorias públicas. Ata o momento realizáronse catro 
convocatorias, dotadas con 250.000 euros cada unha. As entidades beneficiarias 
destinan eses recursos a financiar o fomento do deporte base e a realización do 
proxecto social planificado.

Á III convocatoria presentáronse 35 entidades deporti-
vas, das que 26 resultaron beneficiarias tralo proceso 
de avaliación realizado polo comité técnico designado. 
As outras nove foron excluídas por non cumprir con 
algún dos requisitos especificados nas bases.

III CONVOCATORIA DEPORTE SOLIDARIO 
E INCLUSIVO 2016/2017

!"

Programa deportivo

Grumico S.D.Club Escola de Tenis Marineda
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As 26 entidades seleccionadas recibiron unha sub-
vención en función da puntuación obtida no informe 
proposta de data 7 de decembro de 2016, elaborado 
polo Comité Técnico de Avaliación previsto nas bases 
e que estivo formado por dous expertos na materia do 
Concello da Coruña. O 23 de decembro de 2016 asi-
náronse os convenios cos clubs. A duración máxima 
dos proxectos era de doce meses, segundo as bases da 
convocatoria, e leváronse a cabo ata o 30 de agosto de 
2017. Finalizado o devandito prazo, realizouse a avalia-
ción do programa. 

Nos proxectos desenvolvidos participaron máis de 
23.400 persoas. As iniciativas sociais implicaron a máis 
de 16.600 cidadáns, dos que 8.755 foron beneficiarios 
directos das actividades de carácter inclusivo. 
A desagregación dos participantes en proxectos sociais 
é a seguinte:

 765 menores en situación de vulnerabilidade 
social participaron en actividades de esgrima, 
hóckey, natación, escalada, balonmán e péntatlon 
moderno.

 1.372 persoas con diversidade funcional prac-
ticaron tenis, rugby, patinaxe, tiro con arco, pádel, 
piragüismo, mergullo e hipoterapia.

 1.715 beneficiarias de accións de promoción 
do deporte feminino participaron en halterofilia, 
fútbol, voleibol, tenis de mesa e waterpolo.

 4.805 escolares interviron en accións solidarias 
e de educación en valores a través do fútbol, a 
escalada, o rugby, o baloncesto, o tenis, a esgrima 
e o péntatlon.

 7.980 persoas participaron en eventos deporti-
vos de carácter benéfico-solidario e en campañas 
de concienciación social.

Os proxectos financiados desenvolvéronse en diferentes 
disciplinas deportivas: baloncesto, fútbol, waterpolo, 
voleibol, esgrima, halterofilia, tenis, natación, pádel, 
tenis de mesa, fútbol sala, tríatlon, natación sincroniza-
da, piragüismo, patinaxe, equitación, mergullo, xadrez, 
escalada e rugby.

Programa deportivo
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A Fundación  Emalcsa destinou un total de 250.000 € 
á III convocatoria Deporte solidario e Inclusivo 2016. O 
68 % deses recursos asignáronse ó financiamento dos 
proxectos sociais realizados polas entidades deportivas 
da cidade.

Importe 
destinado a 

deporte base

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

32%

Importe destinado 
a proxectos sociais

68%

Programa deportivo

Agrupación de montañeiros independentes

Waterpolo

Triatlón e pentatlón moderno

Tiro con arco

Tenis de mesa

Tenis

Taekwondo

Rugby

Piragüismo

Patinaxe

Natación

Halterofilia

Fútbol (e fútbol sala)

Esgrima

Escalada e montañismo

Equitación

Buceo

Básquet

Balonmán

Xadrez

Pádel
0 1.000500 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Número de beneficiarios dos proxectos sociais 
por disciplina deportiva 
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Os proxectos sociais realizados polas entidades 
deportivas no marco da III Convocatoria Deporte 
solidario e Inclusivo 2016 foron: 

 5 CORUÑA FÚTBOL SALA
Fútbol Sala para todos

 AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS 
INDEPENDENTES
Xuntos podemos-Imos á montaña

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Introdución, afianzamento e integración de 
persoas con síndrome de Asperger na actividade 
de patinaxe en liña e modalidades

 CLUB BALOMÁN ÁRTABRO
Deporte e inclusión

 CLUB BÁSQUET CORUÑA
Educación en valores a través do baloncesto. 
Proxecto Des-Basquet Coruña

 CLUB DE NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través da natación e o 
waterpolo

 CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
Máis rugby para todos

Programa deportivo

Club de natación Coruña

5 Coruña Fútbol Sala
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 CLUB DO MAR DE SAN AMARO
Introdución ó mergullo autónomo adaptado a 
persoas con discapacidade física

 CLUB DOBOK ESCOLA DE TAEKWONDO
Taekwondo sen barreiras

 CLUB ESCOLA DE TENIS MARINEDA
Todos ó tenis e ó pádel (persoas con 
discapacidade)

 CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Inclúe III 

 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
A halterofilia como medio de inclusión e 
intervención social para a integración e igualdade 
de xénero

 CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento do deporte base. Educación en valores

 CLUB MARISTAS
Abrindo portas

 CLUB TORRE S.D.
Proxecto de 
integración social 
e deportiva de 
mozos e adultos 
inmigrantes, mozos 

Programa deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica

Fútbol Club Torre S.D.Club Esgrima Coruña

Club Maristas

Club Instituto Zalaeta

Club Escola 
de Tenis 
Marineda
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afectados por enfermidades e afeccións severas 
y mozos en risco de marxinación e exclusión por 
razóns económicas e sociolóxicas

 GRUMICO S.D.
Deporte adaptado

 HÓCKEY CLUB LICEO DA CORUÑA
O noso deporte é solidario,integrador e igualitario

 O.A.R. CIDADE VELLA DA CORUÑA DE 1952
Inclusión social das familias desfavorecidas a 
través do deporte

 ORZÁN S.D.
Escola de fútbol feminino

 REAL SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA DA 
CORUÑA
Proxecto de hipoterapia e fomento da integración 
feminina no deporte

 SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS
Palea connosco

 SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Proxecto de cesión de instalacións propias a 
entidades sen ánimo de lucro con asociados con 

Programa deportivo

Grumico S.D.

Sporting Club Casino de La Coruña R.S.D. Hípica da Coruña As Xubias S.D.
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algún tipo de discapacidade e tiro con arco para 
persoas invidentes

 UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO
Multiproxecto social igualdade integración 4

 CLUB VIAXES AMARELLE F.S.F.
Fomento do deporte base feminino (fútbol sala) e 
educación en valores

 VICTORIA CLUB DE FÚTBOL
Fomento e impulso do fútbol feminino na Coruña - 
Educando desde a base

 ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima, tríatlon e péntatlon moderno 
para a integración social

A Escola de Tenis Marineda, Grumico S.D., Club do 
Mar de San Amaro e Club de  Rugby Arquitectura 
Técnica facilitaron a persoas con diversidade 
funcional a práctica de tenis, tenis de mesa e rugby 
coa colaboración, entre outros, de Aspronaga, Feafes,  
ADCOR e  Aspace.

A Asociación Deportiva e Cultural Alquimia  Inline e  S.D.  
As Xubias enfocaron os seus proxectos no traballo con 
persoas afectadas por síndromes como o Asperger e o 
TDAH, contando coa axuda de Asperga e da Fundación 
Ingada, respectivamente.

Ademais, o labor de educación en valores desenvolvida 
nos centros escolares da cidade foi moi amplo. 
Entidades como o Básquet Coruña, Zalaeta 100tolos e 
Club Halterofilia Coruña visitaron numerosos colexios e 
institutos ó longo do curso, transmitindo os beneficios e 
valores vinculados ao deporte.

Clubs deportivos como Vitoria C.F., Club Viaxes 
Amarelle e Orzán S.D. promocionaron o fútbol entre 
as nenas e mulleres da cidade con campañas de 
exhibición e xornadas de portas abertas co obxectivo 
de animalas a practicar este deporte tradicionalmente 
masculino. Nesta liña de fomento do deporte feminino 

Programa deportivo

Viaxes Amarelle F.S.F
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tamén traballaron o Club Halterofilia Coruña, a Real 
Sociedade Deportiva Hípica da Coruña e o Club 
Natación Coruña.

Algunhas entidades dirixiron as actividades dos seus 
proxectos sociais a colectivos en risco de exclusión 
social. Por exemplo, a Agrupación de Montañeiros 
Independentes, o Club Esgrima Coruña e o Club 
Natación Coruña, que traballaron con menores en 
situación de acollida ou en cumprimento de medidas 
xudiciais procedentes do Centro de Protección de 
Menores Lar a Mercé e das fundacións Meniños 
e Camiña Social. Pola súa banda, o Club Torre  
S.D. desenvolveu varias actividades con persoas 
inmigrantes en risco de exclusión, e a Unión Veciñal 
Ventorrillo brindou a oportunidade de gozar do deporte 
a persoas en situación de privación de liberdade no 
centro penitenciario de Teixeiro.

Tras avaliar a III 
convocatoria Deporte 
solidario e inclusivo, 
constatar que existe 
unha alta demanda de 
continuidade e comprobar 
que se logrou o obxectivo 
de que as entidades 
deportivas incorporen 
a perspectiva social 
nas súas actividades, o 
Padroado da Fundación 
Emalcsa acordou, en 
reunión con data 18 de 
outubro de 2017, realizar 
a cuarta convocatoria do 
programa e aprobar as 
súas bases. Dotouse con 

IV convocatoria Deporte solidario 
e Inclusivo 2017/2018

Programa deportivo

Grumico S.D.
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250.000 euros e as principais novidades, en relación 
con edicións anteriores, foron as seguintes:

 Dar apoio telefónico durante o período de 
presentación de solicitudes para resolver 
calquera dúbida que poida xurdirlle ás entidades.

 Integrouse un apartado específico no que se 
valora a presentación de acordos de colaboración 
con organizacións sociais, así como a súa 
antigüidade. Ademais, na valoración do proxecto 
social tamén se introduciron criterios que 

prioricen a aqueles que desenvolvan iniciativas 
máis complexas socialmente.

 O prazo de xustificación da axuda finaliza o 17 
de setembro de 2018. Solicitarase a presentación 
daquelas facturas que superen o 20% do importe 
total da axuda concedida, así como unha 
declaración responsable sobre a dedicación 
do persoal implicado no desenvolvemento dos 
proxectos.

Despois de realizar a convocatoria a través da 
páxina web da fundación e de conceder un prazo de 
presentación comprendido entre o 20 de outubro e o 10 
de novembro, finalmente concorreron 35 proxectos, dos 
que 29 obtiveron financiamento.

As iniciativas foron valoradas por un comité técnico 
composto por dous profesionais do ámbito social 
e deportivo do Concello da Coruña e da Fundación  
Emalcsa.

Os proxectos financiados abarcan máis de 20 
disciplinas deportivas: baloncesto, tenis, pádel,  
rugby,  hóckey, voleibol, fútbol sala, vela, piragüismo, 
natación, waterpolo, esgrima, tenis de mesa, atletismo, 

Programa deportivo

Grumico S.D.      

Club de tenis MarinedaClub do mar de San Amaro



38

halterofilia, hípica, balonmán, fútbol, tríatlon e péntatlon 
moderno, tiro con arco e deportes de montaña.

Os 29 proxectos sociais subvencionados 
desenvolvéronse desde decembro do 2017 ata agosto 
de 2018 en diferentes ámbitos, beneficiando a máis de 
9.000 participantes nas actividades programadas. As 
iniciativas financiadas desenvolveranse nas seguintes 
áreas de intervención, dando continuidade -na maioría 
dos casos- ós proxectos sociais iniciados en anteriores 
convocatorias:

 Educación en valores ós mozos a través de 
actividades deportivas para fomentar hábitos 
saudables, sensibilización ambiental e valores de 
igualdade.

 Participación de persoas con diversidade 
funcional en deportes adaptados, co obxectivo de 
favorecer a súa inclusión social.

 Participación en actividades deportivas de 
persoas en situación de vulnerabilidade social, 
risco de exclusión ou pobreza, inmigrantes e os 
seus fillos e fillas, nenos pertencentes a minorías 
étnicas, persoas procedentes de familias de 

baixos recursos e internos en centros de menores 
da Coruña.

 Fomento da igualdade de xénero, da 
participación feminina e de valores igualitarios a 
través do deporte.

 Desenvolvemento de accións solidarias, 
eventos deportivos de captación de recursos e 
accións de sensibilización con causas sociais ou 
en favor de organizacións sociais.

O 70 % dos recursos asignados destínanse ao 
desenvolvemento dos proxectos sociais -175.366 
euros- e, o resto, ó fomento do deporte de base das 
entidades -74.634 euros-.

Importe 
destinado a 

deporte base

ASIGNACIÓN DE RECURSOS da 
IV Convocatoria Deporte Solidario e Inclusivo

30%

Importe destinado 
a proxectos sociais

70%

Programa deportivo
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Ademais, é moi relevante a dimensión económica 
das 29 entidades deportivas beneficiarias da IV 
Convocatoria Deporte solidario e Inclusivo. A súa 
importancia para a cidade da Coruña transcende a 
súa dimensión estritamente deportiva: xestionan un 
orzamento global de 11,5 millóns de euros, empregan 
a 330 traballadores na cidade, mobilizan a 690 persoas 
voluntarias e teñen 14.773 socios e un total de 5.810 
licenzas de deporte federado.

O 22 de decembro realizouse o acto da firma dos 
convenios de colaboración previstos nas bases da 
convocatoria. As seguintes entidades seleccionadas 
poden desenvolver os seus proxectos ata o 31 de 
agosto de 2018:

 REAL SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA DA 
CORUÑA
Proxecto de hipoterapia e fomento da integración 
feminina nos deportes de raqueta

 CLUB MARISTAS
Abrindo portas

 GRUMICO S.D.
Fomento do deporte inclusivo e solidario a 

través das actividades de tenis de mesa, boxeo e 
atletismo

 AGRUPACIÓN DE MONTAÑEIROS 
INDEPENDENTES
Subamos xuntas/os

 ASOCIACIÓN DEPORTIVA E CULTURAL 
ALQUIMIA INLINE
Patinaxe en liña como instrumento de inclusión 
social e promoción da igualdade

Programa deportivo

Grumico S.D.

R.S.D. Hípica da Coruña

Club Maristas
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a entidades sociais sen ánimo de lucro con 
colectivos en situación máis desfavorecida, 
incluíndo a cesión de todas as nosas instalacións, 
equipamentos e monitores especializados, co 
primordial obxectivo de desenvolvemento de 
habilidades acuáticas para persoas con algún 
tipo de discapacidade e fase de mellora do 
desenvolvemento da práctica deportiva de tiro 
con arco para persoas invidentes, xa iniciadas en 
cursos anteriores.

 UNIÓN VECIÑAL VENTORRILLO
Multiproxecto social igualdade integración 4

 CLUB BÁSQUET CORUÑA
Educación en valores a través do baloncesto. 
Proxecto Des-Basquet Coruña

 CLUB TORRE S.D.
III Xornadas de Deporte Adaptado e Inclusivo

 CLUB SILVA S.D.
Integración no ámbito do fútbol

 SOCIEDADE DEPORTIVA AS XUBIAS
Palea connosco. Piragüismo para todos

 ORILLAMAR S.D
Escola de pais e nais do Orillamar

 CLUB DE NATACIÓN CORUÑA
Deporte inclusivo a través da natación e 
actividades acuáticas. Apoio ó deporte feminino

 SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
Proxectos sociais de deporte solidario e 
inclusivo e de transmisión de valores, destinado 

Programa deportivo

Club Instituto Zalaeta S.D. As Xubias

Orzán S.D.



41

 CLUB DO MAR DE SAN AMARO
Un mar de inclusión - Vela e mergullo para todos

 ORZÁN S.D.
Escola de fútbol feminino

 CLUB ESCOLA DE TENIS MARINEDA
Todos ó tenis e ó pádel: torneos e actividades de 
tenis, pádel e multideportivas para persoas con 
discapacidade

 CLUB 5 CORUÑA FÚTBOL SALA
Fútbol Sala para tod@s

 CLUB INSTITUTO ZALAETA
Fomento do deporte base. Educación en valores

 CLUB ESGRIMA CORUÑA
Esgrima Inclúe IV

 CLUB HALTEROFILIA CORUÑA
A halterofilia como medio de inclusión e 
intervención social para a integración e igualdade 
de xénero

 VICTORIA C.F.
Fomento e impulso do fútbol feminino na Coruña 
- Actividade educativa/social

 BM LÍNEA21
Formación nas escolas do deporte de balonmán

 HÓCKEY CLUB LICEO DA CORUÑA
O hóckey sobre patíns como ferramenta de 
integración

 CLUB DE RUGBY ARQUITECTURA TÉCNICA
Rugby para todos 3

Programa deportivo

Club Instituto ZalaetaClub Halterofilia Coruña
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 ATHLETIC CORUÑA HÓCKEY CLUB
Proxecto Special Hockey para a inclusión no 
deporte lúdico/competitivo de discapacitados e a 
creación de equipos na Coruña.

Fomento do hóckey feminino sala/herba na 
Coruña con equipos e competicións nacionais

 REAL CLUB NAÚTICO DA CORUÑA
Escola de vela adaptada e inclusión social

 ZALAETA 100TOLOS
Integratlón: esgrima e péntatlon moderno para a 
integración social

 O.A.R. CIDADE VELLA DE 1952
Inclusión social da muller con necesidades en 
proxectos deportivos desde idades temperás

 VIAXES AMARELLE F.S.F.
Fomento do deporte base feminino (fútbol sala) e 
educación/inclusión en valores

Programa deportivo

Club de Rugby de Arquitectura Técnica

Viaxes Amarelle F.S.F Zalaeta 100Tolos
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Nesta cuarta convocatoria do programa, a Fundación 
Emalcsa esforzouse para consolidar o carácter 
inclusivo dos proxectos financiados, mediante o traballo 
en coordinación con entidades sociais que se ocupan 
dos colectivos cara ós que se dirixen as actividades. 

Entidade social Entidades deportivas coas que colabora

Asociación Prol Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia 
(Aspronaga)

R.S.D. Hípica da Coruña
Club Torre S.D.
Club Escola de Tenis Marineda
Club de Rugby Arquitectura Técnica
Athletic Coruña Hóckey Club
Real Club Náutico da Coruña

Grupo de Persoas con Discapacidade Física da Coruña (Grumico) Grumico S.D.

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) Grumico S.D.
Club do Mar de San Amaro
Club Escola de Tenis Marineda

Fundación Camiña Social Agrupación Montañeiros Independentes
A.D.C. Alquimia Inline
Club Esgrima Coruña
Club de Rugby Arquitectura Técnica
Zalaeta 100tolos

Programa deportivo

Mediante a figura dos acordos de colaboración, 
búscase que as entidades deportivas e as sociais 
afiancen lazos de cooperación para lograr a inclusión 
efectiva de persoas en situación de vulnerabilidade 
social. No marco deste proxecto asináronse as 
seguintes alianzas:



44

Fundación Meniños Agrupación Montañeiros Independentes
Club Halterofilia Coruña

ONG Viraventos Agrupación Montañeiros Independentes
A.D.C. Alquimia Inline
Club Torre S.D.

Asociación Galega de Asperger (Asperga) A.D.C. Alquimia Inline

Centro de Protección de Menores Lar a Mercé Agrupación Montañeiros Independientes
A.D.C. Alquimia Inline

Down Coruña Unión Veciñal Ventorrillo
Club Torre S.D.
Club Silva S.D.
Victoria C.F.

Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga na Coruña (Aclad Coruña) Unión Veciñal Ventorrillo

Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (Aspace Coruña) Club Torre S.D.
Club Escola de Tenis Marineda

Equus Zebra Club Torre S.D.

Adultos Discapacitados da Coruña (Adcor) Club Torre S.D.
Club Esgrima Coruña

Fundación Instituto Galego do TDAH e Transtornos Asociados 
(Fundación Ingada)

S.D. As Xubias

Programa deportivo
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Federación de Asociación de Familiares e Persoas con Enfermidade 
Mental de Galicia (Feafes)

Club Escola de Tenis Marineda

Asociación de Dano Cerebral Adquirido (Adaceco) Club Escola de Tenis Marineda

Fundación Juan Soñador Agrupación Montañeiros Independentes
Zalaeta 100tolos

Fundación Mulleres Grumico S.D.

Esta convocatoria contou có patrocinio de GADIS, 
empresa que tamén patrocinará a V Convocatoria e á 
que agradecemos a súa colaboración. 



ANEXOS
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1 INTRODUCIÓN 

Con data 18 de maio de 2016 a Fundación Emalcsa asinou un Convenio de colaboración co 

concello da Coruña denominado “A Flote”, co obxectivo de crear e desenvolver un Programa de 

Integración Social que axude -en colaboración e apoio as funcións do Concello- a persoas e/ou familias 

do término municipal de A Coruña, a través da concesión de prestacións sociais vinculadas a itinerarios 

de inserción social.  

 

 O Convenio xustificábase na sua exposición de Motivos na situación de crise económica, no 

incremento da demanda de apoio social nos servizos sociais municipais e tamén nunha maior 

complexidade das situacións de precariedade nas que se atopan moitas persoas na cidade. Nesta 

conxuntura era necesario elaborar respostas que solucionaran de forma inmediata situacións de 

necesidade que teñen carácter de urxencia.  

 

 Á vista da experiencia e resultados da xestión do Convenio citado, e tendo en conta que as 

consecuencias da crise persisten en moitas persoas e familias, viuse conveniente dar continuidade ao 

programa  mediante a sinatura dun novo convenio de data 29 de marzo de 2017. Neste convenio mantense 

o doble carácter do Programa “A Flote”:  

 

 a. De prestación ou axuda social para situacións de emerxencia social cando non existan outras 

 posibilidades de intervención desde o sistema público de servizos sociais, evitando situacións de 

 desprotección.  

 b. De programa piloto, para coñecer e avaliar as posibles lagoas do sistema e poder así 

 desenvolver novas modalidades de intervención ou mellora das existentes.  

 

 A experiencia de xestión destas prestacións de emerxencia social reafirma a súa necesidade e o 

seu carácter complementario respecto doutras prestacións e subvencións sociais de carácter público, 

evitando situacións de desprotección debidas a requisitos de carácter formal ou problemas de 

procedemento, e facilitando actuacións urxentes e necesarias plenamente coordinadas cos servizos sociais 

municipais. A maior parte das axudas tiveron como finalidade evitar lanzamentos e desafiuzamentos de 

vivendas ou facer posible unha transición inmediata a novas vivendas sen solución de continuidade tras 

un desaloxo inevitable.  
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 A Fundación Emalcsa realiza ás seguintes accións para o desenvolvemento do Programa, en plena 

coordinación cos servizos sociais do concello:  

 

a. Xestión administrativa e social das prestacións de emerxencia social da Fundación.  

b. Acompañamiento, información e asesoramento as persoas posibles beneficiarias dos programas 

sociais da Fundación, xa que conta cunha Traballadora Social para tales fins. 

c. Seguemento das accións de inserción social establecidas para as persoas beneficiarias das axudas 

e prestacións de emerxencia social.  

d. Avaliación do programa e propostas de mellora.  

 

Desta maneira, o programa achega:  

 

· Inmediatez para facer frente aos pagos de urxencia sen desvincular ós beneficiarios dos servizos sociais 

municipais.  

· O traballo en rede cos profesionais do concello que interveñen nos procesos para favorecer a 

coordinación dos casos e paliar situacións de gran vulnerabilidade e urxencia, sobre todo referentes ó 

risco de pérda de vivenda e outros factores asociados, como a protección dos menores afectados, persoas 

dependentes ou vulnerables en risco de volta a situacións de senfogarismo.  

 

 “A Flote” por tanto é un instrumento de intervención social para atender situacións urxentes de 

risco de exclusión, que non poden ser atendidas por outras vias. Os beneficiarios reciben as axudas que 

necesitan con urxencia sen desvincularse do sistema público e reciben apoio e seguemento das accións de 

inserción vencelladas as axudas.  

 

 Durante o ano 2017 concedéronse 197 axudas de emerxencia social por un importe total de 

104.762,90 €. O importe medio das axudas foi de 531,80€. Os beneficiarios directos son 179 (hay 

beneficiarios con mais dunha axuda), e o número de persoas que forman as suas unidades de convivencia 

son 363 (131 menores e 53 convivintes). 

 

 Por último, destacar que ata o momento o principal patrocinador deste programa viña sendo a 

empresa pública municipal  Emalcsa. Unha novidade importante que se produce neste programa en 2017 

é a incorporación de Inditex como empresa copatrocinadora, cunha importante achega económica cada un 

dos  anos 2017, 2018 e 2019. O noso agradecemento a estas empresas polo seu compromiso social. 
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2 DATOS DE XESTIÓN 

2.1 NÚMERO DE AXUDAS E DISTRIBUCIÓN DO GASTO MENSUAL 

 Durante o ano 2017 xestionáronse un total de 197 axudas de emerxencia social, que supuxeron un 

gasto total de 104.762,90 €, coa seguinte distribución por meses:  

 

TEMPORALIZACIÓN DAS AXUDAS: Nº DE 
AXUDAS CONCEDIDAS MENSUALMENTE E 
IMPORTE 

   

XANEIRO FEBREIRO MARZO ABRIL MAIO XUÑO 

  
13.929,64 €  

          
 5.594,87€ 

      
  1.285,00 €  

                    -   
€  

        
4.612,95 €  

      
  6.740,71 €  

25 11 3 0 6 13 

       
XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBR

O 
DECEMBR
O 

TOTAL 

     
 11.528 € 
   

           
  8.388,37 €  

     
13.809,90 €  

         
 9.330,50 €  

       
13.873,03 €  

       
15.669,93 € 

 
104.762,90 € 

19 14 31 23 22 30     197 AXUDAS 
       

Táboa 1 Cuantificación do gasto mensual das axudas tramitadas ao amparo do convenio “A Flote” 

 

Figura 1  Gasto mensual das axudas durante 2017 
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2.2 CONCEPTOS DAS AXUDAS 
  
 Das 197 axudas tramitadas, un total de 166 axudas destináronse exclusivamente a pagos de 

aluguer de vivenda ou habitación. Houbo 38 axudas xestionadas para outros conceptos cun gasto de 

5.812,31€; 7 axudas combinaban tamén pagos de aluguer de vivenda e outros conceptos. 

  

 

2.2.1 AXUDAS PARA VIVENDA: DÉBEDAS DE ALUGUERES / FIANZAS  

 

A maior parte das axudas foron destinadas ó acceso a unha nova vivenda, ou a permanencia na 

vivenda na que se reside.  

 

 Das 166 axudas á vivenda tramitadas, 78 paliaron situacións de risco ou ameaza de 

desafiuzamento; delas 45 sen notificación xudicial, facilitando a estas persoas apoio económico para o 

acceso a unha nova vivenda de aluguer e/ou habitación, e 33 axudas paliaron situacións familiares con 

notificación de desafiuzamento xudicial.  

 

 Así un total de 78 axudas, previron situacións de gran risco, como son a perda de vivenda ou a 

prevención de situacións de rúa. A prevención de situacións de desafiuzamento foi unha prioridade na 

valoración destas axudas xa que de non ser polo programa non sería posible xestionar con rapidez as 

débedas acumuladas por estas familias cos caseiros.  

 

 Na gráfica temos os datos porcentuais das axudas á vivenda, dos que se destaca: 

• O 51%  liquidaron débedas de mensualidades de aluguer de vivenda ou facilitaron o acceso a 

vivenda.   

• O  30% foron destinadas ao acceso a aluguer habitacional ou ao pago de débeda adquirida en 

habitación  

• O 19% pagaron fianzas para acceso a unha nova vivenda de aluguer (17%), ou para acceder a 

unha habitación (2%). En total fixéronse 39 pagos destinados a fianzas. 
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Figura 2  Axudas ao aluguer de vivenda, habitación e fianzas 

 Na seguinte gráfica e atendendo a tipoloxía de aloxamentos, amosamos as axudas tramitadas  

destinadas a paliar débedas de aluguer de vivenda e habitación. Das 166 axudas destinadas ó pago de 

alugeres, 104 paliaron débedas de mensualidades de aluguer de vivenda e/ou facilitaron o acceso a nova 

vivenda de aluguer (62%), as outras 62 axudas pagaron débedas de aluguer de habitación (37%). As 

axudas para pagar gastos de fianza tamén requerían o pagamento dunha ou dúas mensualidades 

adiantadas do aluguer.  

 

 

Figura 3  Tipos de aluguer 

 

2.2.2 AXUDAS PARA EQUIPAMENTO E OUTROS GASTOS ASOCIADOS A VIVENDA 

 

Dentro das axudas á vivenda, 22 axudas foron tramitadas para equipamento e outros gastos 

asociados ao mantenemento dun aloxamento normalizado: mudanza, equipamentos, gastos do IBI ou 

gastos de xestoría entre outros. Atopamos un caso dunha familia procedente de asentamento chabolista 

con débeda dunha mensualidade de hipoteca, que dende fai 10 anos mantén actualizados os pagos da 

mesma, aínda que de xeito puntual precisa apoio  para poder facer frente os gastos. O desglose figura na 

seguinte táboa. 

	

MENSUALIDADES	
ALUGUER	
VIVIENDA

51%

MENSUALIDADES	
ALUGUER

HABITACIÓN
30%

FIANZA	ACCESO	VIVIENDA
17%

FIANZA	ACCESO	HABITACION
2%

FIANZAS
19%

AXUDAS	ALUGUER	VIVENDA/HABITACIÓN

0
20
40
60
80

100
120

HABITACIÓN VIVENDA
ALUGUER 62 104

FIANZA 5 34

TIPOLOXÍA	DE	ALOXAMENTOS



 

Páxina 9 de 47 

  

	

 

Figura 4  Equipamento e gastos asociados a vivenda 

 

  

2.2.3 OUTROS CONCEPTOS 

 

 O total de axudas xestionadas para outros conceptos non asociados a gastos de vivenda, suman 

16, polo que evidencia a excepcionalidade do trámite das axudas valoradas como necesidades tamén de 

primeira orde. Trátase de intervencións que o concello canaliza a través doutras entidades sociais, 

principalmente Cáritas, e que puntualmente non podían dervivarse por cuestións de xestión orzamentaria 

das correspondentes subvencións. Estas axudas destináronse a fins relacionados coa saúde - óptica 

(lentes); dentista ( arranxos bucais, próteses dentais); farmacia (medicación, vacinas, leite infantil,..)-; coa 

obtención ou renovación de documentos; con outras necesidades básicas como roupa, calzado; e con 

necesidades vinculadas á vivenda - subministracións ( electricidade, auga, gas,..), gastos de comunidade, 

equipamento ( cociña, lavadora, neveira, forno, pequeno electrodoméstico,..), mudanza, reparacións, etc. 

 

2.3 DERIVACIÓNS DE CASOS DENDE PROGRAMAS MUNICIPAIS  

 

 As axudas obxecto de evaluación foron derivadas desde duas Concellarías: Xustiza Social e 

Coidados, e Urbanismo. Dependentes das Concellarías de Xustiza Social e Coidados, as axudas foron 

propostas polas traballadoras sociais das 3 Unidades de Atención Social (a partir de agora UAS), 

localizadas nos centros Cívicos de Monte Alto, Ágora e Catro Camiños; polas técnicas de apoio social (a 

partir de agora TAS) dos Equipos de Familia, e polas Traballadoras sociais do Equipo de hábitat digno 

(PHAD), dependentes estas últimas da Concellaria de Urbanismo. Un total de 46 profesionais fixeron 

propostas de axudas por convenio “A Flote”  para paliar situacións que non podían solucionarse con outro 

recurso municipal, autonómico ou tecido asociativo da cidade, coa inmediatez requerida pola situación.  
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As axudas derivadas polas UAS constitúen a vía máis utilizada, con 181 casos derivados, todos 

eles orientados a gastos asociados a acceso ou mantemento de vivenda, segundo o seguinte desglose: 

UAS de 4 camiños 54 axudas, UAS do Ágora 62, UAS de Montealto 65, que inclúen as 25 axudas 

derivadas polo Equipo de Inclusión Social, (EMIS). As UAS son o primeira vía de entrada da demanda de 

axudas , sendo moi importante a coordinación efectiva dos profesionais para facer posible a inmediatez 

dos pagos.  

 

 Desde os Equipos de Familia situados nos centros cívicos de de Mesoiro, Mallos, Labañou, Eiris, 

San Diego e Palavea deriváronse un total de 10 axudas. Tamén houbo 6 casos urxentes derivados desde o 

Equipo de Hábitat Digno, adscrito á Concellería de Urbanismo orientadas ao realoxo de familias 

pertencentes ao asentamento chabolista da Ponte da Pasaxe.  

 

Nos gráficos que se amosan a continuación podemos observar a desagregación da participación 

na tramitación das axudas desde os distintos servizos municipais.  

 

O que se deduce na seguinte gráfica é que o Servizo de información, valoración, orientación e 

atención de urxencia é o servizo que mais casos deriva: un 76% das axudas foron solicitadas desde as 

Unidades de Atención social (UAS), porta de entrada dos servizos sociais e por tanto da demanda máis 

inmediata. 

 

   

Figura 5  Derivación das axudas dende programas municipais 

 

 

  Na seguinte gráfica vemos a distribución das axudas derivadas desde as Unidades de Atención 

Social UAS e as porcentaxes de axudas derivadas  durante o ano 2017, un total de 161 das 197 avaliadas. 
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Figura 6 Derivación desde as U.A.S. 

 

2.4 MOTIVOS DE DERIVACIÓN Ó PROGRAMA 

 

 Os profesionais municipais deberán reflexar no apartado correspondente do informe de 

derivación, os motivos que tiveron en conta para facer a derivación da axuda pola vía do convenio “A 

Flote”. Poderán sinalar  todolos  motivos que consideran oportunos, xa que as situacións de urxencia 

analizadas acompañan unha problemática multifactorial, por iso o número total de causas de derivación 

ascende a 269.  

   

 Os motivos de derivación que se tiveron en conta detállanse a continuación, tomando como 

referencia a Ordenanza Municipal de Emerxencia social do Concello de A Coruña, que regula esta 

prestación non periódica de carácter económico destinada a sufragar gastos específicos de carácter 

extraordinario, necesarios para previr, evitar ou paliar situacións carenciais, urxencias sociais ou 

situacions de marxinación social.  

 

 Estas prestacións municipais están dirixidas a persoas individuais ou a unidades familiares que 

carezan de medios e nas que concorran factores de risco, sendo sempre un apoio á intervención social, 

aínda que en moitas ocasións non é posible por parte dos usuarios cumplir con algún dos requisitos que 

son imprescindibles para a súa tramitación, como é o caso das débedas tributarias, non posuir contrato de 

aluguer, etc.  

  

Na seguinte gráfica temos unha primeira visión das problemáticas detectadas polos profesionais 

municipais que xustifican a derivación dos casos para ser resoltos pola vía do convenio “A Flote”.  
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Figura 7  Motivos de derivación ó programa 

 

 

 

2.4.1 DÉBEDAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL 

 

 Constitúen un 29% dos motivos de derivación das axudas (55 axudas). No caso das débedas coa 

Seguridade Social, repercuten á hora de acceder a diversas prestacións, como o paro ou a pensión de 

xubilación ou mesmo as axudas de emerxencia social municipal. A Seguridade Social ten un prazo de 

catro anos para esixir ó pago dás débedas por cotas, así como por conceptos de recadación conxunta. Ter 

débedas e non ter ingresos cronifica a situación de exclusión de moitas persoas ó non poder acceder a 

axudas públicas.  

 

2.4.2 URXENCIA DO PAGO  

 

 Os prazos de pago das axudas por vía A Flote é unha das fortalezas do programa, aboándose a 

maioría delas nun prazo de 48 horas. Dentro dos motivos de derivación, a urxencia que require o pago da 

axuda é o motivo mais sinalado polos profesionais, nun 36% dos casos (78 axudas), xa que moitas veces 

aínda que sexa posible a tramitación por vía municipal, a urxencia no pago obriga a derivar por A Flote a 

demanda, buscando axilidade do saldo dá débeda.  

 

2.4.3 SOBREPASA O LÍMITE ECONÓMICO ANUAL   

 

 Na Emerxencia Social Municipal establécese un máximo anual por persoa equivalente ó 300% 

IPREM/mes: 1.613,52€ (IPREM mensual: 537,84 euros) 
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 No programa A Flote só foi necesario facer unha excepción por esta circunstancia no 3% dos 

casos (7 axudas), debido a que estas persoas atopábanse en situacións de risco de perda de vivienda, 

causas detalladas en cada informe proposta individual.  

 

2.4.4 NON EXISTENCIA DE CONTRATO DE ALUGUER E/OU FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN  

 

 Un dos principais motivos de derivación ao programa cun 24% das axudas é a falta de contrato de 

aluguer de vivenda (75 axudas). O estudo desta circunstancia pon de manifesto que é un factor máis de 

exclusión, pois aflora circunstancias de economía mergullada, precariedade, indefensión, etc. Existen 

arrendadores de vivendas de xeito irregular, sen contrato, subarrendos de habitación, vivendas 

compartidas e outras situacións non contempladas pola normativa, mentres os requisitos de acceso e os 

tempos de resolución das axudas periódicas e non periódicas non cubren todas as demandas en forma e 

tempo adecuados. É obvio o desamparo dos inquilinos en risco de exclusión fronte a estas situacións.   

 

 Hai que destacar que entre os beneficiarios das axudas, identificamos ata 75 casos de persoas que 

viven en réxime de aluguer sen contrato formalizado, aínda que esta circunstancia non constitúa as veces 

o motivo de derivación principal para a concesión da axuda por parte do técnico municipal (figura 8).  

 

 Dos 179 beneficiarios das 197 axudas concedidas, 75 non teñen contrato de aluguer, constituíndo 

este un requisito indispensable para poder acceder a prestacions tales como a RISGA, que condiciona a 

concesión ou a continuidade da mesma á presentación dun contrato de aluguer que xustifique que a 

persoa vive de forma independiente.  

 

 

Figura 8  Tipoloxías de alugueres e contratos de aluguer  
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 A falta de outra documentación, necesaria para a xestión das AES municipais, ben por parte do 

beneficiario ou por parte do arrendador afecta ó 11% dos beneficiarios das axudas (30 casos). Neste 

epígrafe inclúese a falta de datos ou a non acreditación dos mesmos sobre a conta corrente para facer o 

ingreso.  

 

2.4.5 FALTA DE HABILIDADES PARA XESTIONAR AXUDA  

	

 Non se considera un motivo significativo na avaliación, e ainda que certos beneficiarios teñen 

limitación para resolver determinados trámites documentais, non é o mais habitual, soamente tres casos. 

As dificultades para o acceso a vivenda, mais que a carencia de habilidades, débese ós requisitos do 

mercado inmobiliario, o mercado negro, e a negativa dos arrendadores para facilitar documentación de 

carácter persoal a futuros inquilinos sen ingresos que veñen apoiados polos Servizos sociais, o que xera 

desconfianza polo risco de impagos ou a previsión dun desafiuzamento futuro. 

 

2.5 PRAZOS DE PAGO DAS AXUDAS 

	

O feito de acudir ós servizos sociais é vivido por moitas persoas como unha vergoña polo que 

moitas veces chegan con situacións de urxencia inmediata xa que esperaron ata o último momento para 

solicitar axuda. Por elo é importante poder pagar en prazos curtos. 

 

Para esta avaliación, o prazo cóntase desde a data de rexistro de entrada da solicitude municipal 

na Fundación ata a data de orde de pago da axuda. Durante o ano 2017 o 84% das axudas pagaronse nas 

primeiras 72 horas. A inmediatez da xestión dos pagos das axudas, a flexibilidade do programa e unha 

efectiva coordinación cos profesionais municipais, permitiu traballar con perfís de poboación, que polas 

súas características e/ou circunstancias persoais de especial vulnerabilidade non poden acceder ás axudas 

municipais de emerxencia social no prazo ou na forma que se precisa. Na gráfica observamos cales foron 

os tempos de pago das axudas: 
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Figura 9  Prazos de pago das axudas 

 No caso das 31 axudas que superaron o prazo de 72 horas, tiñan falta documental para facer 

efectivo ó trámite, sendo necesario subsanar a falta de documentación, aínda así a coordinación efectiva 

cos profesionais é axilidade destos para resolver as incidencias permitiu non superar os 15 días. 

 

2.6 CONTÍA DAS AXUDAS 

 

Figura 10 Contías das axudas 

 

 Dentro das contías inferiores a 300€ sitúanse principalmente os pagos das débedas de aluguer de 

habitación. O prezo das mensualidades de aluguer de habitación pagadas oscila entre os 150€/mes e os 

200€/mes, establecemos unha media do custo mensual das mesmas durante o ano 2017 de 170,76 €. 

Sinalar os 5 casos nos que os inquilinos tiveron que facer fronte o pago de fianza, ademais do adianto 

dunha ou duas mensualidades, para poder acceder a unha habitación de aluguer.  
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 Os datos reflicten que as axudas de mais de 600€ e mais de 900€ foron xestionadas na súa 

maioría para pagar débedas de aluguer de vivenda, preferentemente paliando e/ou previndo as situacións 

de risco inminente de desafiuzamento.  

 

 As axudas para acceso a vivenda de aluguer nas que se combina o pago de fianza xunto con 

algunha mensualidade de aluguer atópanse en maior medida no intervalo de gasto que vai entre 300 e 

600€. Podemos situar en 304,05€, a nosa media do prezo dos alugueres analizados. Segundo os datos 

publicados, estos sitúan a media nuns 544 euros/ mes na cidade da Coruña. 

 

 

2.7 MODALIDADES DE PAGO DAS AXUDAS  

 

 A xestión do pago das axudas fíxose a través de 2 vías:  

· Pago delegado por transferencia bancaria ou cheque nominativo ó beneficiario ou ó acredor do servizo  

· Pago a través de cheque nominativo ou transferencia bancaria ó beneficiario ou acredor do servizo  

Na seguinte gráfica clasificamos as axudas tramitadas nas diferentes tipoloxías e modalidades de pago: 

 

 

Figura 11 Tipoloxía dos pagos 

  

 Pago delegado ó proveedor/acreedor do servizo: para formalizar a xestión do pago a terceros, o 

titular da axuda asina un documento autorizando o pago da axuda directamente ó acreedor/arrendador do 

servizo ou aloxamento en cuestión, o cal cobrará o importe da axuda no seu nome, liquidando a débeda 

acumulada ou fianza e gastos derivados para acceso a vivenda de aluguer. A modalidade preferente, para 

facer efectivas as axudas do programa A Flote, é a modalidade de pago delegado a través de transferencia 
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bancaria para ingreso en conta, por ser esta a vía máis directa e fiable, ter una maior trazabilidade, e 

asegurar que o importe se destine para o fin para o que foi solicitado.  

 

 O documento de pago delegado será asinado polo solicitante da axuda e por aquel que sexa 

designado para percibir a axuda, (acredor, arrendador, inmobiliaria, xestoría, etc), aceptando ambas partes 

a cancelación da débeda mediante o ingreso por parte da Fundación Emalcsa do importe da prestación na 

conta bancaria do acreedor. O documento deberá constar selado pola entidade bancaria correspondente.  

 

 Naquelas situacións sen posibilidades de realizar o pago por outra vía, formalizouse a xestión a 

través da modalidade de cheque nominativo ao arrendador/acredor do servizo; a modalidade de cheque 

require acompañamento social. É moi posible que aumente esta modalidade no futuro, xa que nalgúns 

casos pode ser unha alternativa á negativa dos acreedores de facilitar documentación para xestionar o 

pago por outra vía mais normalizada.  

 

 Dentro dos pagos feitos a beneficiarios das axudas diferenciamos entre o ingreso por transferencia 

bancaria e o pago a a través de cheque nominativo. O 8%, das axudas foron pagos ao solicitante da axuda 

a través de cheque o seu nome, ben pola negativa dos arrendadores para facilitar os seus datos persoais 

para realizar o ingreso en conta bancaria, ou ben porque o beneficiario quere evitar visibilizar a súa 

carencia de ingresos fronte ao arrendador/axencia, por medo a perder a opción de alugar unha vivenda ou 

a ser desafiuzados se os arrendadores coñecen a súa situación socioeconómica de risco. Así, un total de 15 

axudas, realizáronse a través da modalidade de cheque nominativo e necesitaron acompañamento social. 

  

 A Traballadora Social da Fundacion realiza os acompañamentos, previa valoración da situación 

en coordinación co Técnico municipal correspondente que tramita a axuda. É minoritario o pago ao 

beneficiario a través de transferencia bancaria, xa que fai necesario un seguimento para asegurar que se 

cumpre o fin da axuda, ou ben este podería ter embargo sobre a conta, ou outro imprevisto. Ambas 

modalidades de pago garanten solucións inmediatas a situacións de desafiuzamento ou risco de padecelo 

e son flexibles fronte a oportunidades de acceso a vivenda, acelerando o proceso de inclusión das persoas 

nunha das áreas fundamentais como é a vivenda.  

  

A posibilidade de facer acompañamento social no caso de pago mediante cheque ofrece unha 

maior flexibilidade para asumir e afrontar os casos con certa complexidade, garantindo inmedatez do 

pago e a efectividade do mesmo.  
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 Nalgún casos, o acompañamento social facilitou a formalización de contrato de aluguer de 

vivenda e o conseguinte acceso a unha vivenda do aluguer, evitando situacións de indefensión dos 

beneficiarios das axudas mediante a formalización do contrato de aluguer e a normalización do pago a 

través de transferencias deixando constancia dos mesmos. Tamén evítase a ocultación de datos á facenda. 

 

 Nas seguintes gráficas temos as porcentaxes das axudas segundo as tipoloxías e modalidades de 

pago que se aplicaron na tramitación das 197 axudas obxecto de avaliación ao aveiro do convenio " A 

Flote". 

 

 

Figura 12 Tipo de pago  

Figura 13 Modalidade de pago 
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2.8 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DAS PERSOAS BENEFICIARIAS  DAS 
AXUDAS DURANTE O ANO 2017 

 

	

 

Figura 14 Distribución territorial das persoas beneficiarias 

 

 No plano superior, obsérvase como a meirande parte das axudas corresponden a barrios 

periféricos da cidade, onde as rendas familiares son máis baixas, destacando entre eles Monte Alto e o 

Agra do Orzán. 
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3 AVALIACIÓN SOCIAL: DATOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 

3.1 DATOS POR SEXOS E COMPOSICIÓN DAS UNIDADES DE CONVIVENCIA 

	

            Na primeira gráfica vemos reflectidas con claridade as diferencias de xénero, 110 mulleres e 69 

homes, as mulleres duplican os homes, sendo esto  indicador de que seguen a ser as  mulleres  as que máis 

acuden os servizos sociais, son as sustentadoras principais dos fogares na busca de axuda directa.  

 

 

 

Figura 15 Datos por sexos das persoas beneficiarias 

 

          Na segunda gráfica diferenciamos entre as persoas beneficiarias das axudas mulleres e homes, que 

identificamos como sustentadores principais das unidades de convivencia e na sección de "outros" 

atopamos fillos e fillas menores a cargo e outros convivintes de mais de 18 anos. Un total de 363 persoas 

foron beneficiarias directas e indirectas das axudas. 

 

 

Figura 16 Composición das unidades de convivencia 
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3.2 TIPOS DE ALOXAMENTO DAS PERSOAS BENEFICIARIAS POR SEXO  

	

 A gráfica amosa  a distribución das persoas beneficiarias da axudas destinadas a mantemento e 

acceso a un aloxamento normalizado, por sexos,  tendo en conta  a modalidade de aloxamento obxecto de 

axuda. 

 

 

Figura 17  Tipos de aluguer por sexos 

3.3 DATOS DE IDADE DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 

	

 

Figura 18 Idades das persoas beneficiarias 

 

 O 61% dos beneficiarios homes,  atópanse na franxa de idade comprendida entre os 45 a 64 anos, 

persoas en idade laboral que presentan maiores dificultades de acceso a emprego, mentres que as mulleres 

na mesma franxa de idade é moi inferior, o 25%.  Como dato a resinar atopamos a  9 persoas de 65 e/ou 

mais anos que non tiñan ingresos no momento da tramitación da axuda e que paliaron débedas de aluguer 

de  vivenda. Dos datos obtidos dedúcese que das 179 persoas beneficiarias das axudas A Flote, 170  

atópanse en idade laboral e como veremos mais adiante con problemas de acceso ó emprego. 
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3.4 TIPOLOXÍA DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 

	

	

Figura 19 Tipoloxía das unidades de convivencia 

 

 Os tempos cambiaron e a forma de facer familia e constituír fogares tamén. Son moitos os 

cambios que se viñeron xestando, con gran incidencia nos procesos de organización e estruturación na 

vida privada, como a pluralidade familiar e de fogares que buscan diferenciarse dos patróns tradicionais. 

 

  Todos estes cambios non se manifestaron de maneira uniforme e están influenciados por distintos 

factores entre os que destacan os económicos e culturales. A familia tradicional cambiou, aparecendo un 

gran número de modelos que alteran os parámetros cos que se entendía a vida familiar. Os cambios 

afectan a todo o sistema familiar. Na sociedade actual a súa estrutura non é tan nítida, moitos núcleos 

familiares dilúense e reestruturan, onde os membros dunha mesma familia poden chegar a pertencer a 

diferentes núcleos familiares como consecuencia de separacións e reconstrucións.  

  

 O perfil da persoa que exerce de sustentadora principal axuda a caracterizar os fogares obxexcto 

de avaliación. Como persoa sustentadora principal consideramos a persona que aporta a principal fonte de 

ingresos do fogar, independentemente de que sexa mediante a retribución de emprego,  sendo titular 

dunha prestación ou outro tipo de protección social. Tentaremos  analizar unha serie de variables 

elementais das persoas atendidas, tales como o sexo, idade,  relación coa  actividade económica, entre 

outras. A través das variables independentes, analizaremos tamén a composición do fogar. 

 

3.4.1 OS FOGARES UNIPERSONAIS 

	

 Esta tipoloxía pode constituírse como consecuencia dunha separación ou divorcio, por viudez, 

emigración, por causas laborais que imposibiliten o sostemento dunha relación ou sinxelamente polo 
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desexo de preservar a soltería. Nesta estrutura non hai fillos ou viven fóra do fogar. O manexo inadecuado 

dos conflitos de parella, os divorcios conflitivos, a infidelidade son algunhas das causas que conducen a 

que unha persoa decida non conformar familia de maneira tradicional. 

 

 Social e culturalmente non estamos afeitos a considerar que as persoas que viven soas, conforman 

unha familia e como tal non se lle recoñece. Non podemos negar a realidade e debemos facer conciencia 

deste fenómeno e o seu incremento paulatino. Axuntado a ese proceso de individuación, este tipo de fogar 

afronta a súa situación problemática, de acordo á súa propia recursividade.  

 

 Dos datos recollidos das 179 persoas beneficiarias das 197 axudas tramitadas,  78 viven soas, un 

43% do total.  Por sexos, un total de 34 mulleres constitúen fogares unipersonais, un 19% del total.  No 

que atinxe ós homes un total de 44 constitúen fogares unipersonais, un 25% del total.  

	

	

Figura 20 Fogares unipersonais por sexos 

 

3.4.2 AS FAMILIAS MONOMARENTAIS / MONOPARENTAIS 

 

 A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, defíne as familias 

monoparentais e monomarentais como un núcleo familiar composto por un único proxenitor ou 

proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e cos 

fillos ou as fillas menores ao seu cargo, sempre que ou outro proxenitor ou proxenitora non contribúa 

economicamente ao seu sustento. Terán a mesma valoración que filla/fillo, as persoas unidas ao único 

proxenitor/ora por tutela ou acollemento. A lei as tipifica como familias de especial consideración.  

 

 Os fogares monomarentais avaliados xerados trala ruptura dá relación conxugal, pasan a unha 

situación de exclusión socioeconómica. Estas mulleres é posible que na súa etapa conxugal non padeceron 

necesidades económicas, pero cando se produce a disolución do núcleo familiar (separación, divorcio, 
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abandono ou falecemento) ao non dispor dunha fonte alternativa de ingresos suficientes, derivan nunha 

condición de pobreza, podendo chegar a ser severa. 

 

 A continuación podemos ver na gráfica as diferencias tan significativas entre as porcentaxes dos 

fogares monomarentais  e monoparentais. Das 110 mulleres beneficiarias das axudas, 60 teñen algún 

menor a cargo, das cales 15 constitúen fogares tradicionais e 45 fogares monomarentais. Os fogares 

monomarentais constitúen un 25% das axudas tramitadas. O caso dos homes é moi diferente, un total de 5 

homes constitúen fogares monoparentais, un 3%. 

	

		

Figura 21 Familias monomarentais e monoparentais 

 

 A presenza de menores nas unidades de convivencia nestos fogares implica unha maior 

vulnerabilidade do fogar. Computamos un total de 131 menores nos fogares obxecto de avaliación.  

 

 Un total de 60 mulleres beneficiarias de entre 23 e 66 anos constitúen fogares  con algún menor a 

cargo, na súa maioría con vínculo de filla/fillo, aínda que se deron casos con menores a cargo en 

acollemento familiar. No intervalo de 21 a 29 anos, atopamos a 5 mulleres, 31 mulleres de  30 a 39 anos,  

17 mulleres de 40 a 49,  6 mulleres de 50 a 59,  e 1 muller de más de 60 anos cun fillo menor a cargo. Das 

60 mulleres con menores a cargo, 19 son estranxeiras. 

 

 No caso dos homes atopamos 17 beneficiarios que pertencen a algunha tipoloxia de fogares con 

fillos. Atopamos 2 homes con idades comprendidas entre 20 e 29 anos,  8 homes de 30 e 39 anos, 3 

homes de 40 e 49 anos e 4 homes entre 50 e 59 anos. Dos 17 homes que constitúen fogares con menores, 

7  son extranxeiros.  
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Figura 22 Fogares con menores 

3.4.3 FAMILIA TRADICIONAL NUCLEAR / FAMILIA EXTENSA 

 

 Enténdese por familia extensa, aquela que reúne a todos os parentes e persoas con vínculos 

recoñecidos como tales. O concepto empregábase como sinónimo de familia consanguínea. Os vínculos 

civís, matrimonio e adopción, ao conferir a condición de parentesco, estenden o concepto máis aló da 

consanguinidad.  

 

 Recolle diferentes núcleos ou fogares, con características diferentes: fogares nos que conviven 

membros de 3 xeracións e colaterais. Nos sitúa na dimensión máis ampla de familia, e recolle as sucesivas 

xeracións de pais a fillos, e as familias formadas polos colaterais, irmáns dunha mesma xeración, cos seus 

respectivos cónxuxes e fillos. 

 

  Na seguinte gráfica identificamos o número de  mulleres sustentadoras principais que forman 

parte dos fogares unipersonais, monomarentais e tradicionais atendendo a idade das mesmas.   

 

 

Figura 23 Perfil das mulleres por idade e unidade de convivencia 
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 Das 110 mulleres beneficiarias das axudas, desglosamos por idade e por tipoloxía da súa unidade 

de convivencia e atopamos a 34 mulleres que constitúen unidades familiares unipersonais, 45 mulleres en 

fogares monomarentais  e 31 que constituén fogares nucleares/tradicionais. 

 

 Na seguinte gráfica identificamos o número de homes sustentadores principais que forman parte 

dos fogares unipersonais, monomarentais e tradicionais atendendo a idade dos mesmos.   

 

 

Figura 24 Perfil dos homes por idade e unidade de convivencia 

 Do total de 69 homes beneficiarios das axudas, desglosamos por idade e por tipoloxía da súa 

unidade de convivencia e atopamos a 44 homes que constitúen fogares unipersonais, 5 monoparentais e 

20 constitúen fogares nucleares/tradicionais. 

 

3.5 INGRESOS DAS PERSOAS BENEFICARIAS 

 

 

Figura 25 Ingresos das unidades familiares beneficiarias (IPREM 2017: 537,84€/mes) 
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 Os datos reflicten como das 179 persoas beneficiarias, o 24%  non tiñan ingresos no momento da 

solicitude, un 48%  das persoas con ingresos inferiores á metade do IPREM 2017, un 13% baixo o limiar 

do IPREM e outro 13% con ingresos ata un máximo de 1,5 IPREM e un 2% de persoas con ingresos que 

superan o 1,5 IPREM.  

 

 O Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples 

(IPREM) son dúas referencias que debemos ter en conta, posto que o SMI utilízase no ámbito 

estritamente laboral, e o IPREM é o índice de referencia para o cálculo de ingresos en moitos ámbitos.  

 

 O IPREM serve de referencia para calquera efecto distinto ao ámbito laboral propiamente 

devandito. Por exemplo, utilízase nas solicitudes de bolsas, de axudas á vivenda, e para establecer límites 

fiscais no cálculo e acceso a prestacións sociais.  

 

Os dous indicadores revísanse anualmente. En 2018 o IPREM quedou conxelado. En cambio, o 

SMI subiu un 4% sobre o anterior. A contía do IPREM en 2018, mantense sen cambios.  Respecto de 

2017: IPREM diario: 17,93 euros/día, mensual: 537,84 euros/mes. IPREM anual: 6.454,08 euros/ano, en 

cómputo anual inclúe prorrata de pagas extraordinarias: 7.529,76€. 

 

 Na seguinte gráfica analizamos o umbral de ingresos das 110 mulleres beneficiarias das axudas,  

sustentadoras principais das unidades de convivencia,  atendendo a idade das mesmas.   

 

 
  

Figura 26 Umbral de ingresos das mulleres beneficiarias 
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 Das 110 mulleres beneficiarias das axudas A Flote, 25 non tiñan ningún tipo de ingreso regular no 

momento da solicitude,  44 tiñan ingresos inferiores ó 0,5 IPREM, 19 con ingresos inferiores ó IPREM, 

18 que non superan ó 1,5 IPREM e 4 con ingresos superiores a 1,5 IPREM. 

 

 Na seguinte gráfica analizamos o umbral de ingresos das 69 homes beneficiarios das axudas  e 

sustentadores principais das unidades de convivencia,  atendendo a idade dos mesmos.  

 

  

Figura 27 Umbral de ingresos dos homes beneficiarios  

 

 Dos 69 homes beneficiarios das axudas A Flote, 36 non tiñan ningún tipo de ingreso regular no 

momento da solicitude, 22 con ingresos inferiores ó 0,5 IPREM, 5 con ingresos inferiores ó IPREM, 6 

que non superan ó 1,5 IPREM e ningún home ten ingresos superiores ó 1,5 IPREM. 

 

 Ingresos irregulares: A economía mergullada leva á precariedade. Aínda que non existe unha 

única definición de economía mergullada, a maior parte dos estudos asociana coa de actividades legais 

pero que tratan de evitar o control fiscal e/ou da seguridade social; o que non é óbice para que nos últimos 

anos incluímos neste concepto as actividades ilegais. A economía mergullada, recolle aquelas operacions 

que permanecen ocultas á administración, que tratan de evitar a súa fiscalización, eluden o pago das cotas 

á Seguridade Social e incumplen as normas laborais ou administrativas. Cuantificar a economía 

mergullada non é fácil, polas dificultades para definir o seu perímetro e porque as actividades recollidas 

perseguen, precisamente, escapar ao control público. 
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Figura 28 Ingresos irregulares das unidades familiares beneficiarias 

 

 Atopamos un total de 58 persoas beneficiarias que manifestan ter ingresos irregulares procedentes 

de empregos informais.  Este tipo de empregos concentran a moitas mulleres que traballan principalmente 

na hostalería, a atención a persoas dependentes e/ou servizo doméstico, atopamos a 32 mulleres 

beneficiarias con estas características, con idades comprendidas entre os 31 e os 63 anos, 4 procedentes 

doutros paises. Das 32 mulleres, 12 constitúen fogares monomarentais, 9  fogares tradicionais e 11 

fogares unipersonais. 

 

 No caso dos homes 26  declaran actividades similares, con idades comprendidas entre los 24 y los 

63 años. Dos 26 homes, 5  constituen fogares tradicionais,  21 fogares unipersonais dos cales 8 proceden 

doutros paises. O desemprego de longa duración pode conducir a moitas persoas a priorizar a urxencia na 

consecución de ingresos por enriba da legalidade nas súas formas de obtención este tipo de empregos. 

 

  Unha realidade que ten nefastas consecuencias na economía global, pero que, sobre todo, xera 

unha preocupante desprotección do traballador, en todolos ámbitos, médico, económico e laboral 

conducindo directamente á precariedade e á exclusión.  

  

A economía mergullada en España representa máis dun 20% do Produto Interior Bruto, o que nos 

sitúa no top 3 dos países europeos con maior peso en materia de economía non declarada. En plena 

recuperación económica, frear a economía mergullada ha de ser un asunto prioritario, pois debilita o noso 

Estado do Benestar, atentando contra as pensións, os subsidios e as axudas sociais. 

 

3.6 SITUACIÓN RESPECTO Ó EMPREGO 

 

 A precariedade laboral constitúe un claro factor de risco para a plena participación social da 

poboación. O desemprego expande a exclusión social, pero algunhas situacións de ocupación laboral 

tamén se asocian cun afastamento do espazo da integración, especialmente no caso das mulleres. O 
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emprego precario ten un forte carácter exclusóxeno xa sexa a súa vertente de emprego irregular ou a súa 

vertente de emprego temporal; ambos os tipos teñen unha importante forza desintegradora, mesmo máis 

intensa en fogares nos que a persoa de referencia é unha muller. Un dos ámbitos da exclusión nos que 

maior impacto xera a relación co emprego e a inestabilidade no emprego é o da pobreza.  

 

 Na seguinte gráfica amósase a situación na que se atopan as 110 mulleres beneficiarias das 

axudas respecto ó emprego: 

 

  

Figura 29 Situación das mulleres respecto ó emprego 

  Das 110 mulleres beneficiarias das axudas, 26  tiñan contrato precario no momento da solicitude 

da axuda e ningunha delas é menor de 29 anos. Hai 31 mulleres que declaran algún tipo de actividade 

laboral vinculada á economía mergullada para supervivencia, como traballadoras do fogar, venda 

ambulante,  atención de persoas dependentes, coidado de fillos, limpeza pero sen contrato laboral. Das 

110 mulleres beneficiarias, 23 atopábanse en situación de desemprego de longa duración e 63 en situación 

de desemprego. 

 

 Na seguinte gráfica amósase a situación na que se atopan os 69 homes beneficiarios das axudas 

respecto ó emprego: 
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Figura 30 Situación dos homes respecto ó emprego 

 Dos 69 homes beneficiarios das axudas, 6 tiñan contrato precario no momento da solicitude da 

axuda, ningún deles é menor de 29 anos. Hai 26 homes que declaran algún tipo de actividade laboral 

vencellada á economía mergullada para supervivencia, pintor, mariscador, venda ambulante, etc.  Dos 69 

homes beneficiarios, 36 estaban nunha situación de desemprego de longa duración e 30 en situación de 

desemprego. 

 

 O desemprego de longa duración afecta negativamente non só á renda dispoñible, senón tamén a 

outros aspectos como a saúde e por tanto representa unha deterioración substancial no benestar 

individual.Ten tamén un impacto moi negativo sobre a carreira profesional dos individuos ao provocar 

unha descapitalización intensa do capital humano adquirido nas etapas formativas e laborais previas.  Os 

máis afectados,  as persoas maiores de 45 anos por ser o colectivo de máis vulnerabilidade. 

 

O desemprego é un problema que ten efectos económicos, sociais, psicolóxicos e culturais que 

non é posible separar. Leva ás persoas a unha situación de vulnerabilidade e exclusión social. Este 

contexto xera sufrimento e malestar para a maioría das persoas, para as que o padecen e para aqueles que 

forman parte da súa entorno máis próximo. A sociedade culpa ao propio parado de maneira individual, 

como culpable pola súa inactividade, sen ocupación e parado. O desemprego, ante todo expón un 

problema de status social, mesmo de identidade. 

 

3.7 PRESTACIÓNS ACTUAIS  DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 

   

Na seguinte gráfica temos unha visión global da situación económica e social na que se atopaban 

as persoas beneficiarias do programa A Flote no momento do trámite da axuda.  
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Figura 31 Prestacións percibidas polas persoas beneficiarias durante 2017 

 

 Sen prestación/en trámite, atopamos un 69% de persoas beneficiarias, inclúense persoas que se 

non tiñan ingresos,  estaban en trámite dalgunha prestación ou con ingresos pouco estables ou temporais, 

contratos non formais e tamén actividades de economía mergullada. O 12%  das persoas beneficiarias 

percibían RISGA no momento da tramitación da axuda. A RISGA segue a ser a prestación predominante 

tanto na fase de tramitación como no número de concesións da mesma.  

 

 A seguinte gráfica amosa unha visión global das prestacións pendentes de resolución das persoas 

beneficiaras do programa A Flote. É importante reseñar que atopamos  persoas realizando trámites de 

máis dunha prestación (por exemplo, solicitude de PNC e de RISGA).    

 

 

Figura 32 Prestacións en trámite das persoas beneficiarias 

 Ós efectos da interpretación desta figura 32, consideramos persoas sen prestación, ás persoas en 

espera de concesión de prestación ou que xa están a percibir algunha prestación no momento da solicitude 

da axuda e non é necesario novo trámite de prestación. Son o 26% dos casos. 
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 A Renda Activa de Inserción, los subsidios ou as prestacións por desemprego e as pensións non 

contributivas constitúen un 12% das prestacións pendentes de trámite. Un 47% das persoas beneficiarias 

están pendentes de resolución de RISGA e un 15% en trámite ou pendente de resolución de Renda Social 

Municipal, sendo as prestacións que máis presenza teñen no perfil das persoas beneficiarias.  

 

 Na seguinte gráfica temos os datos das prestacións actuais ou en trámite das 110 mulleres 

beneficiarias, incidindo na Renda de Inclusión Social de Galicia e a Renda Social Municipal .   

 

 

Figura 33 Prestacións actuais e en trámite das mulleres beneficiarias 

 

  Das 110 mulleres beneficiarias das axudas, un total de 105 están a percibir ou a tramitar algunha 

prestación. Atopamos a 37 mulleres realizando trámites ou pendentes de resolución de RISGA  e 38 

mulleres beneficiarias de RISGA. Por outra parte, 18 mulleres realizando trámites ou pendentes de 

resolución de Renda Social Municipal e 12 mulleres beneficiarias da Renda Social Municipal. As 5 

mulleres restantes perciben pensións non contributivas.  

 

 Na seguinte gráfica amosamos unha visión global das prestacións actuais ou en trámite dos 69 

homes beneficiarios, incidindo na Renda de Inclusión Social de Galicia e a Renda Social Municipal.   
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Figura 34 Prestacións actuais e en trámite dos homes beneficiarios 

 

  Dos 69 homes  beneficiarios das axudas, un total de 60 están a percibir ou a tramitar algunha 

prestación. Atopamos a 42 homes realizando trámites ou pendentes de resolución de RISGA e 5 

beneficiarios de RISGA. Por outra banda, 8 homes realizan trámites ou están pendentes de resolución da 

Renda Social Municipal  e  5 beneficiarios de RSM. 

 

3.8 MIGRACIÓN 

3.8.1  PAÍSES DE ORIXE E PERFÍS SOCIAIS 

 Emigrante, inmigrante y migrante son tres términos asociados ós desprazamentos de persoas, 

animais ou plantas dun sitio a outro. Non significan o mesmo e non son conceptos intercambiables entre 

sí. A diferencia entre emigrante, inmigrante e migrante depende, pois, do punto de vista: emigrante é o 

que se va, inmigrante é o que chega. O migrante, pola súa parte, é aquel que, simplemente, desplázase 

dun lugar do que é orixinario a outro distinto, independentemente do punto de vista. De modo que todo 

inmigrante e  emigrante é, tamén, un migrante. 

 

 É rechamante a variedade de nacionalidades que nos atopamos, un total de 21. Tamén hai 11 

persoas beneficiarias con dobre nacionalidade. En cifras, o país de onde proveñen máis beneficiarios é 

Colombia, con 8; despois están Senegal, con 6; Brasil, Rumania e Venezuela, con 5; Marrocos, con 3; 

Iraq, Cuba, Irán, Ucraína, Nixeria, Portugal e Bolivia, con 2, e Arxentina, Santo Domingo, Bulgaria, 

Paraguai, Somalia, Nicaragua, Alxeria e Albania cun beneficiario cada un deles.  
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 O feito de ser orixinario doutro país representa un factor de vulnerabilidade debido ás dificultades 

que se poden atopar as persoas en canto á aprendizaxe lingüística, as costumes e os códigos da cultura da 

sociedade de acollida, así como para exercer os dereitos de cidadanía.  

 

 Na seguinte gráfica temos unha visión global dos paises de procedencia das persoas beneficiarias 

das axudas, nas que atopamos un total de 21 nacionalidades.  

 

 

Figura 35 Distribución por nacionalidades das persoas beneficiarias das axudas 

 

 Das 179 persoas beneficiarias, 116 persoas teñen nacionalidade española, das cales 14 son 

unidades familiares pertencentes á étnia xitana. Hai un total de 52 persoas con nacionalidade diferente ó 

país de acollida: 26 mulleres e 26 homes.   

  

Se atendemos a tipoloxía das unidades familiares, no caso das mulleres atopamos 12 mulleres que 

constitúen fogares monomarentais, 8 deles coa sustentadora principal muller sen permiso de residencia e 

4 mulleres con permiso de residencia, pero só unha delas con permiso de traballo. Nestes fogares, 4 

mulleres perciben RSM e outras 4 están en trámites de RISGA e/ou RSM. 

 

 Outras 10 mulleres constitúen  fogares tradicionais, das que 6 teñen permiso de residencia e 4 

atópanse en situación irregular. E 4 mulleres constitúen fogares unipersonais, 3 con permiso de 

residencia. 

 

 As mulleres inmigrantes poden sufrir unha dobre e ata tripla discriminación: como mulleres, 

como inmigrantes, e como consecuencia da súa situación de non regularización. Por estas razóns poden 
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ter dificultades no goce de dereitos como á saúde, á educación, á xustiza ou á protección social; ó acceso 

a un emprego e a unha vivenda dignos. E son en moitas ocasións o exemplo de que a exclusión social non 

é un proceso ao que chegan as persoas de menor nivel socioeconómico.  

 

 Algunhas mulleres contan cunha cualificación formativa e profesional necesaria para incluírse na 

sociedade actual e para poder optar a un emprego. Non facilita o proceso de inclusión a presenza de 

estereotipos propios da cultura de orixe e os da cultura receptora. 

 

  En ocasións, os estereotipos de xénero da cultura de orixe, establecen que as mulleres non 

necesitan acceder á educación dado que o seu rol fundamental desenvolverase no ámbito doméstico. 

Igualmente, os da cultura dominante, considera que as mulleres inmigrantes teñen un nivel formativo 

menor situándoas nunha tipoloxía de formación básica ou non recoñecendo as súas titulacións. A cultura 

receptora tamén pon trabas á súa incorporación laboral. Con isto, vense obrigadas a traballar en sectores 

como o doméstico ou hostelería, sectores que tenden a vulnerar os dereitos das inmigrantes en condicións 

laborais de irregularidade e invisibilidade. 

 

 No caso dos homes, atopamos 1 fogar monoparental  (sen ingresos e pendente de resolución de 

RSM). 8 homes constitúen fogares tradicionais (5 con permiso de residencia e 3 non, dos cales 3 son 

solicitantes de RISGA e 2 de RSM) e  17 homes constitúen fogares unipersonais (2 en condición de 

asilo/refuxio, 11 con permiso de residencia e 6 non). 

 

3.8.2  SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

	

  

Figura 36 Situación administrativa das persoas beneficiarias doutras nacionalidades 

 
 Atopamos 52 persoas beneficiarias con nacionalidades distintas á española, 26 mulleres e 26 

homes. 7 persoas proceden de países da Unión Europea, 38 persoas procedentes de países non 

comunitarios, e otras 7 coa condición de persoas asiladas ou refuxiadas e que son ou foron beneficiarios 
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do programa de axudas xestionadas para estos colectivos a través de entidades como ACCEM e Cruz 

Vermella. Hai 29 persoas beneficiarias que teñen permiso de residencia e 23 que non, e 7 persoas con 

dereito a asilo e refuxio. 

 
 A estancia é a permanencia en territorio español por un período de tempo non superior a 90 días. 

Transcorrido devandito tempo, para permanecer en España será preciso obter ou unha prórroga de 

estancia ou unha autorización de residencia.  

 
 Nos supostos de entrada con visado, cando a duración deste sexa inferior a 90 días poderase 

prorrogar a estancia que figura no visado, que en ningún caso poderá ser superior á estancia máxima 

sinalada no apartado anterior. Nos supostos de entrada sen visado, se concorren circunstancias de carácter 

humanitario, familiar, de atención sanitaria, de interese público, ou outra excepcional que o xustifique, 

poderá autorizarse a estancia dun estranxeiro no territorio español máis aló dos 90 días.  

 

 Para a prórroga de estância, o estranxeiro que entrase en España para fins que non sexan de 

traballo ou residencia, salvo nos casos de ser titular dun visado para procura de emprego, e atópese no 

período de estancia que sinala o artigo 30 da Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, poderá solicitar unha 

prórroga de estancia, co límite temporal previsto no devandito artigo. Nos supostos de entrada con visado, 

cando a duración deste sexa inferior a 90 días, poderase prorrogar a estancia, que en ningún caso poderá 

ser superior a 90 días nun período de 180.  

 

 Na seguinte gráfica analizamos a situación administrativa na que se atopaban as mulleres  

beneficiarias das axudas durante o ano 2017 atendendo a idade das mesmas. Na gráfica non se inclúe o 

intervalo de idade de 60 anos en adiante, xa que non atopamos ningún caso.  

 

 

Figura 37 Migración feminina/situación administrativa 
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  Nos encontramos cun total de 26 mulleres beneficiarias e, atendendo á súa procedencia, 21 

mulleres procedentes de países non comunitarios, 3 de países comunitarios, e 2 en situación de 

asilo/refuxio. Atendendo á súa situación administrativa, 13 mulleres posúen permisos de residencia e as 

outras 13 non.  

 

 Na seguinte gráfica analizamos a situación administrativa na que se atopan os homes 

beneficiarios das axudas atendendo á idade dos mesmos, podendo coincidir nunha mesma persoa varios 

dos criterios aos que se refire o cadro. 

 

 

Figura 38 Migración masculina /situación administrativa 

 

  No caso dos homes atopamos 26 beneficiarios, e atendendo á súa procedencia, 17  homes 

procedentes de países non comunitaros  e 4 de países comunitários. Ademais, temos  5 homes en situación 

de asilo/refuxio.  Por outra banda, hai 16 homes con permiso de residencia e 10 sen permiso de 

residencia. 

 

 Os permisos de residencia e traballo para residir en España realizando unha actividade laboral, 

esixen da obtención dunha autorización de residencia e traballo. Existen diferentes tipos de autorización, 

segundo sexa o traballo, por conta allea ou por conta propia, ou se é a primeira vez que se solicita. O 

solicitante non poderá atoparse en España en situación irregular no momento da solicitude. A súa validez 

será de 1 ano e poderá ser renovada.  

 

 A condición de refuxiado recoñécese a toda persoa que, debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, relixión, nacionalidade, opinións políticas, pertenza a determinado grupo 
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social, de xénero ou orientación sexual, atópase fóra do país da súa nacionalidade e non pode ou, por mor 

de devanditos temores, non quere acollerse á protección de tal país, ou ao apátrida que, carecendo de 

nacionalidade e achándose fose do país onde antes tivese a súa residencia habitual, polos mesmos motivos 

non pode ou, por mor de devanditos temores, non quere regresar a el. 

 

 Ademáis dos largos tempos de tramitación, encontrámonos con moitas persoas sen dereitos que 

además de encontrarse nunha situación de vulnerabilidade, sen ingresos, sen apoios, sen coñecemento do 

idioma afrontan o paso do tempo, inician un proceso de acceso a albergue e contacto cos servizos sociais. 

Estos poderán prestar apoios puntuais a través de axudas de emerxencia social municipal na medida na 

que estas persoas podan cumplir outros requisitos novos como pode ser a exixencia dun contrato de 

aluguer, recibos que así o demostren,etc.  

 

 O contrato de aluguer non é un trámite doado de conseguir en moitos casos xa que moitos 

arrendadores non estan dispostos a formalizar un contrato de aluguer con persoas con carencia de ingresos 

e con necesidade de apoio económico por parte dos servizos sociais. A Renda Social Municipal está 

sendo unha medida de protección para estas persoas que viven en  situacións non cubertas, ata o 

momento, por outros sistemas de protección social. 

 

3.9  FACTORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL VALORADOS 

 
Na seguinte gráfica se amosan as porcentaxes derivadas de analizar os factores de exclusión que 

afectan as persoas atendidas, clasificados segundo a Lei 10/2013 de 27 de noviembre, de inclusión social 

de Galicia. En moitos casos atopamos nunha mesma persoa varios factores de exclusión. Lembrando que 

as axudas tramitadas baixo o convenio durante o ano 2017 foron 197, que chegaron a  179 titulares.  

 

 

Figura 39 Factores de exclusión social valorados das persoas beneficiarias de A Flote 
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3.9.1 CARGAS FAMILIARES NON COMPARTIDAS 

  

 En términos xerais enténdese por cargas familiares o conxunto  de necesidades da unidade 

familiar, que inclúen desde  alimentación, educación de familiares de primer grado (ascendientes e 

descendentes) e cónxuxes, ata os gastos ordinarios do fogar, médicos, farmacéuticos, laborais ou humanos 

que permitan unhas condicións de vida dignas á familia. 

 

Das 110 mulleres beneficiarias,  45 constitúen fogares monomarentais. Dos 69 homes 

beneficiarios, 5 constitúen fogares monoparentais. 

 

 Así pois as cargas familiares non compartidas constitúen un factor de exclusión moito más 

presente nas mulleres obxecto de avaliación, que nos homes.  Isto evidencia como a vida das mulleres 

está fortemente marcada pola súa responsabilidade cara ás outras persoas da familia (pais, nais, maridos, 

compañeiros, fillas/os) e pola súa dedicación ao coidado da vida en detrimento da súa autonomía persoal, 

profesional e económica. Estas circunstancias domésticas/familiares conforman un espazo clave na 

construción da maior vulnerabilidade relativa das mulleres. 

 

  Ademais de todo iso, a desigualdade existente na repartición das responsabilidades familiares na 

esfera doméstica interactúa coas desvantaxes económicas e a discriminación que as mulleres enfrontan no 

ámbito laboral e que se manifestan na forte segregación do emprego por sexos e a concentración das 

mulleres nos segmentos precarios, atípicos e de menor remuneración. A precariedade no emprego 

convértese, deste xeito, nun factor de risco potencial de exclusión social para as mulleres. 

 

3.9.2 PROCESOS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

 Atopamos a 35 persoas beneficiarias con algún tipo de conducta adictiva, como consumo de alcol 

e doutras sustancias. O perfil predominante é un varón que constitúe fogar unipersonal.  

 

 Trátase dunha marxinalidade dentro da marxinalidade que require de complexa atención. É 

necesario facilitar o acceso á atención sociosanitaria dentro dos recursos normalizados, e para elo 

previamente débese localizar a estas persoas e actuar dende a súa condición marxinal, dende os seus 

horarios, que son inexistentes, dende as súas necesidades, que son moi limitadas, e dende os seus lugares, 

que soen ser sempre os mesmos.  
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3.9.3 VIOLENCIA SOBRE A MULLER / VIOLENCIA  DOMÉSTICA 

	

Atopámonos con 9 mulleres  vítimas de violencia de xénero, das que 8 constitúen fogares 

monomarentais e, unha, fogar tradicional, todas elas con menores a cargo, excepto unha.  Atopamos a 2 

mulleres pertencentes á etnia xitana e unha muller estranxeira.  

 

 A violencia de xénero foi, e segue a ser, unha das manifestacións máis claras da desigualdade, 

subordinación e das relacións de poder dos homes sobre as mulleres. A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de 

decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, no seu artigo 1.1., define a 

violencia de xénero como aquela que, “como manifestación da discriminación, a situación de 

desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres, exércese sobre éstas por parte dos seus 

cónxuxes ou exconxuxes ou daqueles que estén ou estiveran ligados a elas por relacións similares de 

afectividade, aun sen convivencia”, e “comprende todo acto de violencia física e psicolóxica, incluidas as 

agresions a liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de liberdade”. 

  

3.9.4 DIVERSIDADE FUNCIONAL 

	

 A través dos datos reflictidos nos informes de derivación,  temos constancia de que 14  persoas 

beneficiarias das axudas, como factor engadido a súa situación de precariedade económica, teñen algún 

tipo de discapacide valorada por encima do 33%. 

 

3.9.5 MIGRACIÓN 

	

 Das 179 persoas beneficiarias das axudas, atopamos a 52 persoas con nacionalidade diferente ó 

país de acollida, 26 mulleres e 26 homes. Podemos diferenciar entre a migración regular e a irregular: nos 

datos avaliados detectamos 13 mulleres en situación irregular e 10 homes. 

 

 Moitas persoas inmigrantes enfróntanse a barreiras económicas e sociais e  non poden alcanzar o 

seu potencial por obstáculos legais, políticas laborais ineficaces e, en ocasións, a violación dos seus 

dereitos. Moitos son excluidos dos programas sociais tanto nos países de acollida como nos de orixe e 

non poden levarse con eles os beneficios conseguidos cando traballaban se regresan ó seu lugar de orixe. 
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3.9.6 MENORES EXTUTELADOS 

 

 Atopamos 2 casos de persoas procedentes de institucións de protección e/ou reeducación de 

menores. Estas persoas unha vez que chegan a maioría de idade deberán abandoar os centros de 

protección para iniciar a súa vida de forma autónoma, podéndose atopar en situación de desamparo ante 

esta circunstancia. 

 

3.9.7 INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS 

 

 Atopamos 7 persoas beneficiarias procedentes de institucións penitenciarias, todos eles homes 

que constitúen fogares unipersonais.  

 

3.9.8 SEN FOGAR: EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

 

 Dos 78 fogares unipersonais, 50 persoas están valoradas como en situación de rúa, albergue ou 

sen fogar no momento de solicitude da axuda de emerxencia social.  

 

A exclusión residencial non se restrinxe á ausencia dunha vivenda senón que nos fala de 

situacións sociais máis complexas, compostas de máis factores e que non pode explicarse unicamente por 

motivos de privación e accesibilidade económica. Ao falar de exclusión residencial, recóllense tamén as 

situacións relativas a accesibilidade, inadecuación, habitabilidade e inestabilidade da vivenda; a situacións 

de infravivenda, de ruína e de deficiencias graves na construcción, habitabilidade, etc.  

 

No marco do Observatorio Europeo de Persoas sen Fogar de FEANTSA (Federación Europea de 

Entidades Nacionais que traballan con persoas sen fogar) elaborouse unha Tipoloxía de Persoas Sen 

Fogar (ETHOS) e en situación de exclusión residencial, segundo sexa a súa forma de presentarse, o seu 

nivel de gravidade e/ou as súas posibles vías de solución. Dentro do senfogarismo, entendido como 

proceso de exclusión residencial máis ou menos severo e, tendo en conta o maior ou menor grao de 

exclusión dos indicados dominios, poden establecerse catro categorías en orde á súa gravidade: sen teito, 

sen vivenda, vivenda insegura e vivenda inadecuada. Podemos considerar que as persoas beneficiarias das 

axudas A Flote durante o ano 2017 poderiamolas agrupar nalgunha das tipoloxías recollidas pola 

FEANTSA. 
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3.9.9 MINORIAS ÉTNICAS 

 

 Atopamos a 13 persoas beneficiarias pertencentes a étnia xitana, na súa mayoría, mulleres. As 

minorías étnicas sofren as pautas dominantes de discriminación e marxinación, que se tradúcen na 

exclusión laboral, abocados ó desempeño de actividades de carácter marxinal na esfera económica mais 

periférica do mercado de traballo. Tradicionalmente adicáronse á chatarra, ó cartón, a venda ambulante, 

ou ó marisqueo, moitas veces ilegal. Actividades moi precarias, pouco remuneradas, de nula cualificación 

profesional, inestables e suxeitas as relacións non reguladas dá economía mergullada e irregular.  

  

Agora ademais deben cumplir as normas administrativas e pagar impostos municipais, que 

dificultan a venda ambulante como forma de vida ó marxe do sistema. O fenómeno de estigmatización-

discriminación compleméntase cun fenómeno de automarxinación de determinados sectores do pobo 

xitano, conformando entre ambos un mecanismo de retroalimentación propio dun círculo vicioso.  

 

3.9.10 PROCESOS DE REASIGNACIÓN SEXUAL 

	

	 Atopamos 3 persoas beneficiarias das axudas que se atopaban en proceso de reasignación sexual 
no momento da solicitude. 
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CONCLUSIÓNS 

 

 Expóñense a continuación algunhas conclusións obtidas da avaliación do programa, a modo de 

titulares, que pretenden sinalar de maneira resumida os aspectos máis significativos tanto sociais como de 

xestión: 

 

1º) PROGRAMA CONSOLIDADO: 

 

 O programa é coñecido en toda a rede de servizos sociais municipais, as solicitudes chegan con 

regularidade no tempo, e as propostas cínguense ao fin específico do convenio asinado e aos acordos da 

comisión de seguimiento, sendo moi poucas as axudas que hai que reformular ou rexeitar por non 

axustarse aos obxectivos ou procedementos previstos no convenio regulador do programa. 

 

2º) PROGRAMA PARA O COÑECEMENTO:  

 

 Coherente co seu carácter de programa piloto, a súa xestión permitiunos coñecer mellor as causas 

polas que o concello debe denegar determinadas solicitudes de axudas de emerxencia social, e avaliar os 

casos de necesidade que deben atenderse por outras vías para evitar desprotección, o que permitirá no 

ámbito municipal valorar as modificacións posibles nas correspondentes ordenanzas. Ademais, o 

programa está a achegar información relevante sobre os perfís sociais dos beneficiarios das prestacións, 

os seus itinerarios de exclusión e sobre as medidas a adoptar para a súa integración social. En 

consecuencia, o concello dispón dun novo elemento para a planificación da súa intervención social, que 

tamén poden utilizar os axentes sociais que operan no termo municipal. 

 

3º) PROGRAMA PARA A INTERVENCIÓN: 

 

 Xerouse na cidade un novo recurso social para atender situacións de emerxencia social vinculadas 

preferentemente ao mantemento da vivenda habitual, ou ao acceso a unha nova vivenda cando o 

lanzamento da que se ocupa é inevitable ou cando se procede de situación de rúa, que opera en plena 

coordinación cos servizos sociais municipais e que actúa de maneira complementaria co concello, 

formando parte do sector público local. 
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4º) PROGRAMA FLEXIBLE E ÁXIL:  

 

 O destino das axudas  é preferentemente orientado a gastos de vivenda, aínda que o programa 

permitiu tamén dar solución a outros problemas sociais que requirían a) unha extraordinaria rapidez na 

xestión e pago da axuda, sen diminución das necesarias garantías formais e desde o control dos servizos 

sociais municipais, e/ou b) unha certa flexibilidade para atender intervencións que o concello canaliza a 

través doutras entidades sociais, principalmente Cáritas, e que puntualmente non podían derivarse por 

cuestións de xestión orzamentaria das correspondentes subvencións, como poden ser algúns casos de 

tratamentos bucodentais, axudas técnicas e de material escolar, conciliación da vida familiar e laboral e de 

respiro familiar, etc. 

 

5º) A FLOTE: UN INSTRUMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS PARA PALIAR 

PROBLEMAS SOCIAIS AGUDOS MENTRES SE TRAMITAN AXUDAS SOCIAIS DE 

PERCEPCIÓN PERIÓDICA 

 

 Aínda que a maior parte dos proxectos de inserción que se expoñen nas propostas de axudas de Á 

boia consisten na xestión de axudas sociais de percepción periódica (principalmente a RISGA), a 

realidade é que estas prestacións de emerxencia social están a servir para dar solución a problemas 

urxentes de vivenda que xurden mentres se tramitan as prestacións periódicas, debido aos prazos de 

xestión das mesmas (4/6 meses ou máis). Sería interesante coñecer que porcentaxe das axudas sociais 

periódicas que se xestionan desde o concello necesitaron unha axuda (ou máis) de emerxencia social 

durante a tramitación da prestación para evitar o agravamento da situación de exclusión dos solicitantes. 

 

6º) OS PROXECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DO PROGRAMA: 

 

 Os proxectos de integración social expostos nas propostas de concesión de axudas xa existían no 

momento da súa solicitude, pois as necesidades urxentes xorden con frecuencia durante a tramitación de 

determinadas axudas periódicas. Con todo, cabe sinalar que o programa convida a un novo estudo de 

ditos proxectos persoais de inserción e en consecuencia incorpóranse novas medidas ben sexan 

transitorias, ben sexan estables no tempo. Por exemplo, as medidas tendentes a regularizar os contratos de 

aluguer e a forma de pago co obxectivo de defender mellor os seus dereitos como inquilinos e a súa 

opción a novas axudas se fose necesario.  
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Por outra banda, aínda que o desemprego ou o emprego precario son as principais causas de exclusión 

dos solicitantes das axudas, existen moi poucos proxectos de inserción orientados ao emprego, talvez 

porque se trata dun obxectivo excesivamente arduo para o curto prazo, e adoita estar vinculado aos 

itinerarios de inserción previstos nas axudas de percepción periódica, máis que nas de emerxencia social. 

 

7º) A FLOTE E AS MULLERES:  

 

 As mulleres beneficiarias do programa son máis novas cos homes, e viven de aluguer en vivendas 

non compartidas. O 90% das axudas a fogares monoparentais ou monomarentais son para mulleres. 

Declaran maiores ingresos cos homes beneficiarios do programa (o 64% das mulleres ou non teñen 

ingresos, ou son inferiores ao 50% do IPREM, fronte ao 84% dos homes na mesma situación). Isto 

explícase polo maior peso da economía mergullada en actividades desenvolvidas principalmente por 

mulleres, como o servizo doméstico ou o coidado de nenos ou anciáns.  

 

 Os principais problemas sociais declarados na solicitude da axuda son o desemprego (78%), 

unido a ter menores a cargo nun fogar monomarental, e existindo tamén algúns casos, en concreto 9, de 

ser vítimas violencia de xénero. Unha evidente feminización, que correlativamente se corresponde co 

novo papel que a muller desempeña na sociedade; e unha constatación de rebaixa na idade do colectivo. 

 

 Polo tanto, a incidencia dous factores asociados á maternidade, á corresponsabilidade e á 

conciliación dá vida persoal, familiar e laboral seguen a ser obstáculos para ou acceso e a permanencia 

dás mulleres non mercado de traballo remunerado e fanse patentes cando analízanse as taxas de 

ocupación dá poboación de 20 a 49 anos con fillos e fillas.  

 

Detéctase tamén que as familias tradicionais (parella de home e muller con menores a cargo) 

necesitan menos axudas sociais que outras tipoloxías familiares. Só o 29% das axudas concedidas son 

para estas familias. 

 

8º) A FLOTE E OS HOMES:  

 

 O perfil dos homes beneficiarios das prestacións do programa é diferente do das mulleres: son 

maiores que elas, e moitos viven de aluguer en habitacións dentro dunha vivenda compartida. A maior 

parte (o 56%) viven nun fogar unipersonal.  

 



 

Páxina 47 de 47 

 

Tomando como referencia os datos obtidos, podemos observar as variacións en canto ao típico perfil 

do excluído. Xa non estamos a falar unicamente do home maior de 45 anos, solitario, parado ou 

alcohólico, ao que de forma estigmatizadora denominabamos esmoleiro, vagabundo ou indixente, senón 

que apareceu unha nova versión de excluídos, os novos pobres, entre os que se contan mozos que 

evolucionaron ao compás dás novas adiccións a substancias tóxicas ou estupefacientes; mozos 

estranxeiros, non seu día, recollidos en centros de protección e que alcanzaron a maioría de idade; adictos 

ao xogo ou o cada día máis importante problema de persoas dá terceira idade que viven en soidade e 

carecen de recursos; sen esquecer a esa lexión de inmigrantes, con ou sen papeis, cuxas circunstancias e 

repercusións sociais están aínda por determinar. Ademais, 18 homes beneficiarios dás axudas constan 

como sustentadores principais de fogares con menores a cargo. 

 

9º) A FLOTE E OS MIGRANTES:  

 

 O 30% dos beneficiarios das axudas son inmigrantes, o que pon de manifesto a existencia de 

bolsas importantes de pobreza e exclusión neste colectivo, que supón apenas un 4% da poboación en 

Galicia. O principal problema social manifestado é a carencia de permiso de residencia (50% das mulleres 

e o 38% dos inmigrantes con axudas do programa), coas dificultades que leva esa situación para atopar 

traballo ou acceder á vivenda e a prestacións sociais. 

 

 

 

Termina aquí esta avaliación, expresando o agradecemento da Fundación Emalcsa a todos os 

profesionais do ámbito municipal que traballaron de xeito conxunto connosco para facer posible esta 

importante intervención social, e aos nosos patrocinadores sen cuxo apoio e confianza non tivésemos os 

recursos necesarios. 

 

 

 

 

  

    



Relación de contratos

ANEXO IIi



FUNDACIÓN EMALCSA: CONTRATOS FORMALIZADOS 1 ENE/15 DIC 2017
EMPRESA OBJETO NIF IMPORTE SIN IVA PROGRAMA OBSERVACIONES
FERMIN RODRIGUEZ FRAGA (BAJO B 
COMUNICACIÓN) DISEÑO E IMAGEN 77594420X  3.490,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC. SOCIOCULTURAL MARÍA FUMAÇA ACTUACIÓN MUSICAL  G-27819218  2.500,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC. DEMUSICADE ACTUACIÓN MUSICAL G-70449590  1.800,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL 
DIVERSOS

EXPOSICIÓN Y ACTUACIÓN 
TEATRAL G-70256896  3.000,00 € CULTURAINCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOC CULTURAL 3X4 ACTUACIÓN MUSICAL G-70239595  275,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

FELIPE DIAZ VALLE ACTUACIÓN MUSICAL 33998156-Q  355,57 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

COPERACTIVA S.L. ACTUACIÓN MUSICAL B-36375160  4.400,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

MANUEL J. DOURADO MARTINEZ EQUIPOS TÉCNICOS 32834269K  1.100,00 €  CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

AGUSTIN GONZÁLEZ DÍAZ CATERING 29053203V  1.500,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

LA QUINTA DEL ARTE FORMACION G-70429998  900,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

ASOCIACIÓN PROXECTO MÁSCARAS ESTRENO “MÁSCARAS” G-70401518  786,50 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

EVA GARCÍA
PERSONAJE ESTRENA QUINTA DEL 
ARTE 44358233L  150,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

HÉCTOR BARANDELA ALVAREZ REPORTAJE FOTO Y VÍDEO 47377779X  1.100,00 € CULTURA INCLUSIVA
FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

CULTURACTIVA

GESTIÓN, COORDINACIÓN, 
PUBLICIDAD, LOGÍTICA Y APOYO 
TÉCNICO FESTI=

CIF F15983067
 10.495,00 € CULTURA INCLUSIVA

FESTIVAL DE ARTES 
POR LA INCLUSIÓN

FORCONSULT
APOYO II CONVOCATORIA CULTURA 
INCLUSIVA CIF B-32211906  6.000,00 € CULTURA INCLUSIVA  

VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN S.L.
APOYO III Y IV CONVOCATORIAS 
DEPORTE SOLIDARIO B-15829443  7.920,00 € DEPORTE SOLIDARIO  

IG DOCUMENTACIÓN S.L.
VÍDEO III CONVOCATORIA DEPORTE 
SOLIDARIO B-15658461  3.650,00 € DEPORTE SOLIDARIO  



ANTÓN LEZCANO LOGOS PROGRAMAS 32818630E  350,00 € GASTOS GENERALES  

LICENTIA PATENTES&MARCAS
TRAMITACION OFICINA MARCAS 
LOGOS B70023437  600,00 € GASTOS GENERALES  

BANNISTER GLOBAL S.L. REALIZACIÓN WEB FUNDACIÓN B-70346317  5.290,00 € GASTOS GENERALES  

ARTURO LOSADA BALLESTERO. COMUNICACIÓN NOTICIAS WEB  46902490Q  548,25 € GASTOS GENERALES  

HELVETIA SEGUROS RC  A-41003864  1.440,79 € GASTOS GENERALES  

MEGA MAIL S.L.
ADAPTACIÓN LEY PROTECCION 
DATOS B-15905474  200,00 € GASTOS GENERALES  

AGUAMARINA COMUNICACIÓN Y EVENTOS ELABORACIÓN MEMORIA 2016 B-70156070  1.650,00 € GASTOS GENERALES  
AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL S,A. 
(AUDIESA) AUDITORÍA CUENTAS 2016 A-15240815  2.743,20 € GASTOS GENERALES  

EMVSA
SERVICIOS JURÍDICOS Y DE 
GESTIÓN RRHH A-70006218  9.000,00 € GASTOS GENERALES  

           

TOTAL      71.244,31 €    
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