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1. Información da organización
1.1. Ámbito de actuación
A Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia,
FEAFES, é unha entidade sen ánimo de lucro e de interese social que naceu en 1995.
Actualmente integra a 14 asociacións membro e ten presenza en 32 localidades galegas,
agrupando mais de 6.200 socios.
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1.2. Normativa de aplicación
•

Constitución Española, aprobada o 31 de outubro de 1978, que establece no seu
artigo 22 o dereito á liberdade de asociación.

•

Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

•

Real Decreto 1497/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento do
Rexistro Nacional de Asociacións e das súas relacións cos restantes rexistros de
asociacións.

•

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.

•

Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do
financiamento do terrorismo.

•

Real Decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei
10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento
do terrorismo.

•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

•

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu regulamento.

•

Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

1.3. Organigrama e órganos de goberno
Na estrutura organizativa de FEAFES Galicia existen dous niveis de organización
diferenciados e coordinados: o nivel político e o nivel técnico.
O nivel político represéntao a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, que é o órgano de
goberno elixido na Asemblea coa fin de cumprir e facer cumprir os acordos pactados. A
nivel técnico, FEAFES Galicia conta con varios departamentos encargados da xestión da
entidade e da prestación dos servizos ás persoas usuarias.

XUNTA DIRECTIVA 2017:
PRESIDENCIA
Xosé Ramón Girón García. Asociación A Creba (Noia - A Coruña)
VICEPRESIDENCIA
Manuel Fernández Prado. Asociación Alume (Lugo)
SECRETARÍA
Mar Piñeiro Sobrido. Asociación Fonte da Virxe (Santiago - A Coruña)
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TESOURERIA
Félix Pena Calvo. Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (Narón - A Coruña)
VOGALIAS
Mª Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea (Ourense)
Mª Cristina Marín Fraguerio (Redondela - Pontevedra)
Leopoldo Robla Álvarez. Asociación Doa (Vigo - Pontevedra)
Carmen Blanco Rodríguez. Asociación Alba (Pontevedra)
Amelia Varela Artusio. Asociación Lar (Vilagarcía - Pontevedra)
Jorge Machado Riveiro. Asociación A Mariña (Burela - Lugo).
Delia Guitián Rodríguez. Asociación Albores (Monforte - Lugo)
José María Regueiro Otero. Asociación Avelaíña (A Guarda - Pontevedra)
Juan Eduardo Mosquera Vidal. Asociación Andaina (Dodro/Ordes - A Coruña)
Mª Eugenia Pérez Amieiro. Asociación Apem (A Coruña)

ORGANIGRAMA:
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2. Información económica e orzamentaria
2.1. Convenios coas administracións públicas - ano 2018
Convenio

Admin.
autonómica

Convenio Servizo
Galego de Saúde

Consellería de
Sanidade

Convenio Servizo
Galego de Saúde

Consellería de
Sanidade

Convenio Consellería
de Política Social

Convenio Consellería
de Política Social

Convenio

Consellería de
Política Social

Consellería de
Política Social

Admin.
local

Duración

Importe1

1 ano

81.852,00€

Convenio asinado o 13 de
marzo de 2018

1 ano

18.182,00€

Convenio asinado 0 26 de
abril de 2018

1 ano

588.434,00€

Convenio asinado o 15 de
maio de 2018

Programa de apoio socioeducativo comunitario e
prevención da situación de
dependencia no medio
rural .

1 ano

100.000,00€

Convenio asinado o 8 de
outubro de 2018

Obxecto

Duración

Importe

1 ano

60.000,00€

Convenio asinado o 16 de
outubro de 2018

1 ano

5.000,00€

Convenio asinado o 4 de
decembro de 2018

10 meses

4.000,00€

Asinado 10 de outubro de
2018

Obxecto
Desenvolvemento de
actividades de formación,
información e apoio as
PEM e aos seus Familiares
e do programa Coidamos
de ti.
Programa de captación e
atención precoz a
familiares en primeiros
episodios de enfermidade
Mental
Programa dirixido as
persoas con enfermidade
mental residentes en
Galicia e mantemento da
Federación

Convenio de Concello
de Santiago

Concello de
Santiago

Atención a persoas con
enfermidade mental
crónica e persoas sen
fogar o en grave risco de
exclusión

Convenio Concello de
Lugo

Concello de
Lugo

Inserción laboral para
persoas con enfermidade
mental

Convenio Concello de
Vigo

Concello de
Vigo

Aluguer e mantemento

Data

Data

857.468€

1

Ver anexo 1, páxina 11
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2.2. Axudas e subvencións das administracións públicas - ano 2018
Entidade Pública
Estatal ou
Autonómica

Obxecto

Duración

Consellería de
Política Social

Programa de atención
integral para persoas
con discapacidade a
causa de enfermidade
mental

2018-2019

Consellería de
Política Social

Proxecto Habilidades
prelaborais para
inclusión socio-laboral
de persoas con
discapacidade PEM

2018-2019

Consellería de
Política Social

Vicepresidencia
(Secretaria Xeral
de Igualdade)

Dirección Xeral de
Xuventude e
Voluntariado

Varios Programas

Programa atención a
mulleres con
enfermidade mental
en situación de
vulnerabilidade
Programa de
Sensibilización,
Formación e
Voluntariado

Importe
concedido

Orde, procedemento o resolución

109.214,22

Resolución da dirección xeral de Inclusión
social do 03/12/2018º abeiro da Orde do 13 de
xuño de 2018 pola que se establecen as bases
que rexerán a concesión de subvencións a
entidades de iniciativa social para a
promoción de actuacións de servizos sociais
comunitarios e inclusión social

60.000,00

Resolución da dirección xeral de maiores e
persoas con discapacidade de 19/09/2018

2018

268.157,08

Resolución 29/12 /2017 o abeiro da Orde do
22/09/2017 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento
para conceder subvencións destinadas a
realizar programas de interese xeral para fins
de carácter social con cargo á asignación
tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda
das persoas físicas.

1 ano

37.063,81

Resolución do 8 de xuño de 2018, da
Secretaría Xeral da Igualdade.

1 ano

3.000,00

Resolución de data 05/07/2018, ditada pola
directora xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado
Resolución 6/08/2018, para concesión de
subvención segundo establecen as bases
reguladoras e a convocatoria pública para a
concesión de subvencións para a
contratación de persoal técnico para a
realización de actividades de orientación
laboral no exercicio 2018.
Resolución 22/08/2018 para a concesión de
subvencións a entidades sen ánimo de lucro
para a contratación de mozos
desempregados inscritos no Sistema
Nacional de Garantía Xuvenil para a
realización de servizos de interese xeral e
social.

SEGAC Consellería de
Economía ,
Emprego e
Industria

Orientación laboralservizo de emprego

1 ano

392.000,00

Consellería de
Economía
Emprego e
Industria

Programa operativo
de emprego xuvenil Xestión do servizo
atención integral

7 meses

11.604,62

Consellería de
Economía
Emprego e
Industria

Programa Integrado
de emprego

2017-2018

204.000

Resolución 17/12/2017 o abeiro da orde do 11
de xuño do 2017

Consellería de
Economía
Emprego e
Industria

Programa de emprego
con apoio

1 ano

18.708,11

Resolución 28/12/2018 ao abeiro da orde do
20 de xullo de 2018
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Consellería de
Economía
Emprego e
Industria

Entidade Pública
Provincial ou
Local
Deputación de
Lugo
Deputación de
Lugo

Programa de
cooperación
servizo de atención
integral a persoas con
enfermidade mental e
as súas familias

12 meses

54.657,00

Resolución do 16/11/2018 na que se outorga
unha subvención ao amparo da Orde de 10 de
xullo de 2018 .

Obxecto

Duración

Importe
concedido

Orde ou Procedemento

1 ano

30.000,00

Subvención nominativa , segundo decreto do
28 de agosto de 2018

1 ano

4.900,00

1 ano

15.000,00

Proxecto de
Intermediación
Laboral
Prácticas laborais de
Ordenanzas

Deputación de A
Coruña

Proxecto de inserción
laboral para persoas
con enfermidade
mental (mantemento)

Deputación de A
Coruña

Proxecto de Inserción
laboral para persoas
con enfermidade
mental (inversións)

Deputación de
Pontevedra
Concello de A
Coruña

PRACTICUM -Prácticas
non laborais
Programa de Atención
Integral a Persoas con
Enfermidade Mental e
aos seus Familiares

Concello de Vigo

Proxecto Fomento do
emprego

Concello de
Ourense

Prospección e
inserción laboral

Subvención nominativa, segundo decreto de
28 de agosto de 2018
RP 2018/28426. resolución pola que se
aproba a concesión provisional de
subvencións correspondentes ao programa
foaxe: Convocatoria do programa de
subvencións a entidades sen fins de lucro
para o desenvolvemento de programas de
servizos sociais no ano 2018.

1 ano

6.390,00

Resolución pola que se aproba a concesión
provisional de subvencións correspondentes
ao programa foie: Convocatoria do programa
de subvencións a entidades sen fins de lucro
para o investimento de servizos sociais no
ano 2018

1 ano

20.000,00

Resolución de 8 de marzo de 2018 DP.

1 ano

1.441,00

Comunicación Resolución Concellalía de
Xustiza Social e coidados do excmo Concello
de A Coruña, de 16 de novembro de 2018

5 meses

7.662,47

Concello de Vigo Notificación Resolución
5/6/2918

9.034,00

Comunicación da Resolución da convocatoria
para a concesión de subvencións a
asociacións e entidades sen ánimo de lucro
en materia de servizos sociais do ano 2018.

1 ano

1.252.832,31
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2.3. Contas anuais e informe de auditoría2
ORZAMENTO 2018 E INFORME DE LIQUIDACIÓN:
EXERCICIO 2018

Liquidación

Orzamento

Desviación

INGRESOS

2.013.749,69 €

2.008.347,00 €

+5.402,69 €

GASTOS

1.953.492,05 €

1.956.528,00 €

-3.035,95

BENEFICIO

60.257,64 €

51.818,00 €

+8.439,64

2.4.- Retribucións e rangos salariais
XUNTA DIRECTIVA:
Os membros da Xunta Directiva de FEAFES Galicia non reciben retribucións salariais nin
compensacións económicas polo desempeño dos seus cargos.
•

Dietas percibidas polos membros da Xunta Directiva / movemento asociativo no
2018: 0,00 €.

•

Seguro de responsabilidade civil para administradores e directivos no 2018: Póliza
de Seguro asinada coa aseguradora AIG cunha cobertura de ata 600.000€. Coste
anual da póliza: 588,33€

REMUNERACIÓN PROFESIONAIS3 E EQUIPO TÉCNICO:
•

Convenio Colectivo de Referencia4: última versión e actualización do Convenio
Colectivo de Oficinas e Despachos de A Coruña.

•

Rango salarial para postos de dirección e coordinación. De 33.299,16 €/ano brutos
(Dirección, descontando a antigüidade) a 27.528,72 €/ano brutos (Coordinación,
descontando a antigüidade). Xornada completa.

•

Rango salarial para postos de atención directa e outros. De 23.759,88€/ano brutos
(descontando a antigüidade, con responsabilidades de coordinación) a 21.359,88
€/ano brutos (descontando a antigüidade) para postos de atención directa. Xornada
completa, e 14.400,00 €/ano brutos para o persoal de apoio administrativo a
xornada completa.

2

O informe de auditoría e a memoria económica do 2018 pódense consultar en www.feafesgalicia.org
Ver anexo 2, páxina 12
4 http://www.ien-net.com/uploads/legislacion/documentos/sp/198_doc.pdf
3

9

3. Anexos
Anexo 1
Os importes que figuran nos cadros do punto 2, fan referencia únicamente ás cantidades
concedidas. É necesario aclarar que non todas estas cantidades foron abonadas no ano
2018 xa que hai subvencións e/ou axudas cuxos pagos se levaron ou levarán a cabo no ano
2019. Por outra banda, os importes concedidos poden sufrir minoracións ou devolucións
posteriormente ás xustificacións e a fiscalización por parte do financiador.

Cadro 1: Relación sacada da memoria económica 2018 aprobada en Asemblea Xeral o 25 de
xuño de 2019
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Anexo 2
Cadro 2: persoal por categorías. Relación sacada da memoria económica 2018 aprobada en
Asemblea Xeral o 25 de xuño de 2019

Asdo. Antonio Hernández Fernández
Director FEAFES-Galicia
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