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     PAUTAS PARA A REDACCIÓN DA MEMORIA RESUMO DAS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS POLOS TRABALLADORES NAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA 

TECENDO EMPREGO 

 
A presente nota informativa ten como obxectivo lembrar ás entidades beneficiarias do programa Tecendo 
Emprego a obriga de presentar, dentro dos dous meses posteriores á data prevista para a finalización do contrato 
do traballador subvencionado, a documentación necesaria para recibir o importe final da subvención concedida. 
A devandita documentación pode consultarse no Artigo 11. “Tramitación das achegas, pago e xustificación”  da 
Convocatoria, que foi publicada no Boletín da provincia de Lugo (BOP) o 18 de outubro de 2018 con Nº 239. 
 
Dentro desa documentación é necesario presentar unha Memoria final de actuación, resumen das actividades 

desenvolvidas polo traballador/a durante o período xustificado, obxectivos conseguidos, numero de 

persoas inseridas no mercado laboral, e foto acreditativa do cartel identificativo do programa. Aínda que 
nas bases da convocatoria deixase liberdade para a súa redacción, é necesario que recolla os resultados e o 
desenvolvemento de proxecto. Os seguintes puntos poden servir de exemplo para a súa elaboración, sen 
prexuízo da inclusión de calquera outro dato ou información que se considere relevante.  
 
1º DENOMINACIÓN DA ENTIDADE E DATOS DO TRABALLADOR(ES) CONTRATADO(S). 
 
2º ACTIVIDADES REALIZADAS. Deben indicarse, o máis detalladamente posible, as funcións realizadas polo 
traballador, así como cal era o seu horario e como se organizaron as súas labores dentro da actividade xeral da 
entidade. Tamén debe facerse referencia aos medios materiais e técnicos utilizados e o lugar ou lugares de 
traballo. Convén explicar o grado de autonomía do traballador e o seu grao de participación e compromiso. 
Tamén pode describirse a súa evolución e o seu nivel de preparación ou adecuación para o posto, así como as 
medidas formativas ou de calquera outro tipo utilizadas pola entidade para a mellora do seu rendemento.  
 
3º GRAO DE CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS. Determinación de ata que punto lográronse os obxectivos ou 
proxectos de futuro, fixados pola entidade cando solicitou a subvención, coa realización das actividades 
desenvolvidas polo traballador, indicando que melloras aportou e que vantaxes significou para a entidade 
beneficiaria a contratación do empregado subvencionado. 
 
4º NÚMERO DE PERSOAS INSERIDAS NO MERCADO LABORAL. Número de persoas que se conseguiron inserir 
no mercado laboral gracias as accións realizadas polo traballador subvencionado dentro do programa Tecendo 
Emprego.  
 
5º GRAO DE CUMPRIMENTO POR PARTE DA ENTIDADE DAS CLAUSULAS SOCIAIS INDICADAS NA SOLICITUDE 
DA SUBVENCIÓN. Debe achegarse documentación xustificativa, sempre que sexa posible, do indicado pola 
entidade respecto ás cláusulas sociais e sobre calquera outra mellora que redunde en beneficio do traballador.  

 
6º FOTO ACREDITATIVA DO CARTEL IDENTIFICATIVO DO PROGRAMA.  

7º CONCLUSIÓNS FINAIS. Deixase liberdade para a súa redacción. 
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É preciso aclarar que estes puntos serven como orientación para a elaboración da memoria resumo, e non se 

esixe unha extensión mínima nin máxima na redacción da mesma, pero esta debe ser coherente, completa e ter 

a lonxitude apropiada para a correcta valoración da mesma. Así mesmo e para que a memoria xustificativa sexa 

considerada válida, deberá aparecer a data da súa realización e estar asinada polo representante da entidade. 

Por último e a modo de recordatorio, lémbrase ás entidades beneficiarias a obriga de presentar dentro dos dous 

meses posteriores á data prevista para a finalización do contrato do traballador subvencionado a seguinte 

documentación: 

1.Relación clasificada dos gastos realizados  durante o período xustificado (ANEXO VII). 

2.Nóminas mensuais da persoa traballadora correspondentes ao período xustificado. 

3.Recibos  de  liquidación  de  cotizacións  e  relación nominais  de traballadores  
correspondentes  ao  período xustificado.  

4.Impreso da liquidación nominal do Modelo 111 do IRPF de pagos correspondentes ao período 
xustificado. 

5.Memoria  final  de  actuación,  resumen  das  actividades desenvolvidas  polo  traballador/a  
durante  o  período xustificado, obxectivos conseguidos, numero de persoas inseridas no 
mercado laboral, e foto acreditativa do cartel identificativo do programa. 

6.Declaración responsable da xustificación ( ANEXO VIII). 

7.Certificado de conta bancaria expedida pola entidade á que se transferirá o importe da 
subvención. 

8.No  caso  de  non  executarse  a  totalidade  da  cantidade aboada en  concepto  de  anticipo,  
presentarase  a documentación xustificativa  do  reintegro  da  parte  non  executada  na  conta 
da Deputación:ESO4-2080-0163-85-3110000423. De non cumprirse esta obrigación, procederá 
o reintegro da cantidade percibida en non executada e a esixencia do xuro de mora 
correspondente dende o momento do pagamento da achega ata a data na que se acorde a 
procedencia de reintegro, ou ata a data na que o debedor ingrese o reintegro se é anterior a 
esta. 

                       
                              

                                   A Xefa da Sección de Promoción Económica e Emprego                             
                                                

                   
 

                                                                                  Julia Vázquez Silvarrey              
  


