
 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDA AO CONCELLO DE SANTIAGO PARA O INVESTIMENTO 
NA MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E DO EQUIPAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTIS 0-3 DE CONXO E DAS FONTIÑAS, COFINANCIADA POLO FONDO 
EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 

CONSEGUIR UNHA EDUCACIÓN DE CALIDADE 

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA 

 

Na Orde do 8 de agosto de 2019 (DOG 23-08-2019), establecéronse as bases reguladoras do 
procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do 
equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das 
corporacións locais e convocáronse para o ano 2019. 

Con data de 11 de novembro de 2019, o concello de Santiago recibiu resolución de concesión 
de subvención ao abeiro da convocatoria de referencia para a mellora das infraestruturas e 
equipamento das escolas infantís de Conxo e das Fontiñas, nestes termos: 

O gasto total subvencionable ascende a 12.117,36 € coa seguinte desagregación: 

1. Adquisición e mellora do equipamento preciso para o desenvolvemento da actividade, 
incluída a compra de mobiliario interior e exterior e de material didáctico e de xogo por 
importe de 6.882,36 € para a adquisición do equipamento que consta na memoria 
presentada coa solicitude. 

2.  Dotación de conexión á internet e compra de dispositivos para a integración das novas 
tecnoloxías na aula por importe de 5.235,00 € para a realización das actuacións que 
constan na memoria presentada coa solicitude. 

Esta axuda pública, que ascende a 12.117,36 € está cofinanciada pola Xunta de Galicia e nun 
80 % (9.693,89 €) polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020: 

obxectivo temático 10: Investir en educación, formación e formación profesional para a 
adquisición de capacidades e aprendizaxe permanente; - prioridade de investimento  

10.5: Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de 
capacidades e aprendizaxe permanente, mediante o desenvolvemento das infraestruturas en 
educación e formación; - obxectivo específico 10.5.1: Mellorar as infraestruturas de educación 
e formación; 

 - actuación 10.5.1.4b: Axudas ao investimento en centros de atención á primeira infancia de 0-
3 anos e casas niño; - categoría de intervención CE052- Infraestruturas para a atención e a 
educación da primeira infancia, e están sometidas ao disposto no Regulamento (UE) nº 
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 polo que se 
establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao 
Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de 



Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen 
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo 
Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga 
o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello e no Regulamento (UE) nº 1301/2013 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 sobre o Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de 
investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 
1080/2006, así como ao previsto na Orde HPF/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se 
aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020.  

Santiago de Compostela a 18 de novembro de 2019 


