




Tes nas túas mans a primeira guía que recolle os recursos máis
relevantes da nosa cidade en materia de migración, unha
ferramenta de utilidade para todas as persoas inmigrantes e
retornadas que viven en Santiago de Compostela.

O informe que en 1999 emitía a Comisión de Política Social e
Emprego do Congreso dos Deputados sobre a situación dos
inmigrantes en España contemplaba que “a prioridade da política
de inmigración debe situarse nos procesos de integración. Sen
integración, que implica convivencia, igualdade de oportunidades
e mutuo respecto ás crenzas, culturas e concepción de vida, non
vai ser posible desenvolver tódalas posibilidades positivas que
nos presentan as fenómenos migratorios”. É evidente que o
contido deste informe segue hoxe en plena vixencia, a pesar de
que hai unha década que foi redactado. 

Entre as medidas prioritarias recollidas no acordo de goberno
2007-2011 inclúese a de impulsar as políticas dirixidas á
poboación inmigrante e emigrante retornada. Neste empeño non
estamos sós: contamos coa vontade de acollida e a hospitalidade
da sociedade compostelá coas persoas que chegan á nosa cidade
coa intención de reiniciar aquí unha nova traxectoria vital.

Confiamos que esta Guía de Recursos axude e oriente aos que
inician o seu proceso de integración na nosa sociedade, da que a
partir de agora forman parte activa. 

O ALCALDE
Xosé A. Sánchez Bugallo



Dende hai case unha década, Compostela representa un
referente para os colectivos de inmigrantes e emigrantes
retornados, xente que chega a nosa cidade con gañas de iniciar
un proxecto de vida que converta en realidade todas as súas
perspectivas.

Hoxe en día, temos a sorte de vivir nunha sociedade composta
por moitos e variados grupos de persoas, diferentes entre si, que
forman parte da esencia da nosa cultura e do seu futuro.

Santiago desexa enfrontarse ós retos de futuro con valentía e
decisión. Por isto, dende a Unidade de Atención ás Migracións da
Concellería de Benestar Social, estamos a poñer en marcha unha
serie de medidas que dean resposta ó dinamismo crecente da
nosa sociedade e ás necesidades que esta xera. Entre estas
medidas está a de conseguir a debida acollida e a integración
plena destes colectivos tan desfavorecidos na actualidade.

Nesta guía atópase información actualizada sobre a primeira
acollida e os principias servizos e recursos que ofrece o concello,
así como outras institucións que poden ser de especial utilidade
para as persoas procedentes doutras culturas e latitudes que
elixen a nosa cidade para desenvolver nela os seus proxectos
vitais e profesionais.

Trátase dunha guía que inclúe toda a información básica en
relación a trámites que teñen que realizar á súa chegada, e o
acceso a diversos temas esenciais como son os de saúde,
vivenda, emprego, educación, servizos sociais, puntos de
atención, asociacións, sindicatos e outras entidades ou
institucións de interese como poden ser os Consulados, rexistro
civil, consellerías, etc.



A guía pretende aclarar diversas cuestións como a de
empadroarse, solicitar a tarxeta sanitaria, cómo e onde tramitar
a Tarxeta de Identidade de Estranxeiro, a apertura dunha conta
bancaria e o envío de remesas ós países de orixe, homologación
e validación de títulos estranxeiros, entre outros.

Creo firmemente que todos debemos de potenciar o uso e goce
dos recursos que temos e fomentar a participación na vida
cultural, social e política da nosa cidade de acollida. A integración
é un proceso dinámico que debe incluír a participación de todos
os membros da sociedade e que debe de estar baseado na
igualdade. Nunha sociedade integradora gañamos todos, porque
ó final “nós” somos todos.

Confío que a información desta guía de recursos axude a coñecer
máis e mellor esta cidade de acollida e que permita unha maior
integración nesta nova sociedade da que empezan a formar
parte.

Concelleira Delegada de Benestar Social e Igualdade
Mar Martín García



UAMI, UNIDADE DE ATENCIÓN ÁS MIGRACIÓNS

1. ¿Qué é a UAMI?

A UAMI (Unidade de
Atención ás Migracións) da
Concellaría de Benestar
Social e Muller do Concello
de Santiago de
Compostela, é a oficina
municipal encargada de
facilitar información,
orientación e asesoramento
xurídico e socio-laboral a emigrantes retornados e inmigrantes,
froito dun convenio asinado entre a Secretaría Xeral de
Emigración e o Concello de Santiago.

A UAMI desenvolve un programa integral dirixido a emigrantes
retornados e inmigrantes, coa finalidade de facilitar a integración
social deste colectivo. As principais actuacións  que está a
desenvolver son as seguintes:

• Informar a estes colectivos sobre a situación xurídica e
trámites administrativos a realizar dada a súa condición de
inmigrante ou emigrante retornado. 

• Asesorar na tramitación de permisos de residencia, traballo,
visados, adquisición da nacionalidade, agrupamento familiar, e
calquera outros trámites administrativos que este colectivo
precise, así como as prestacións sociais, educativas ou sanitarias
ás que tivesen dereito.

• Facilitar todo tipo de información acerca de programas
formativos e de orientación e inserción laboral e outras axudas
ás que poidan ter acceso e que faciliten a súa inserción no
mercado laboral.

• Promover a incorporación dos inmigrantes ás redes sociais e á
vida comunitaria, incluso a traveso de intervencións individuais
e familiares.
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2. ¿Ónde estamos?

A UAMI desenvolve a súa actuación dentro do ámbito
territorial do Concello de Santiago de Compostela.

As oficinas están sitas no seguinte enderezo:

Praza de Camilo Díaz Baliño, nº 15, baixo
15704 Santiago de Compostela

Teléfono de contacto:
981.542.495/ FAX: 981.542.494

Correo electrónico:
migracions@santiagodecompostela.org
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1. INFORMACIÓN BÁSICA

Na presente guía preténdese ofertar ás persoas inmigrantes e
emigrantes retornadas unha información básica para recoñecer e
utilizar de xeito máis efectivo os recursos e servizos que existen
en Santiago de Compostela e que lles poden ser de utilidade nos
comezos da súa vida aquí.

Santiago de Compostela é unha cidade pequena, pero que conta
cunha extensión de aproximadamente 223 km2, xa que non só
conta co casco urbano, senón tamén con 29 parroquias rurais. A
poboación de dereito é de 94.186 habitantes (segundo o padrón
municipal de 2007), aínda que se contamos a poboación de feito
(persoas que traballan en Santiago, pero viven en poboacións
limítrofes, estudantes universitarios, poboación de paso...)
calcúlase que a poboación total de Santiago é de
aproximadamente 116.000 habitantes.
A pesares de non ter a poboación suficiente para iso, Santiago
ten o estatus de gran cidade, debido á súa condición de capital
de Galicia.

Santiago de Compostela dispón dunha ampla oferta de servizos
de todo tipo facilmente localizábeis. Non obstante, se se
descoñecen cales son as rúas e barrios da cidade, é
recomendábel utilizar un plano rueiro. Ditos planos están a
disposición dos cidadáns nas Oficinas de Turismo (R/ do Vilar 63)
así como na páxina web www.santiagoturismo.com, onde
atoparán un rueiro interactivo. 

O Concello de Santiago de Compostela tamén dispón dunha
páxina web: www.santiagodecompostela.org, na que se
poden consultar os servizos dos que dispón o concello, así como
novidades, actividades, actos... que se desenvolven na cidade.
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o ATENCIÓN Á CIDADANÍA

� Tfno: 010 // 981 543 128.
� R/ Presidente Salvador Allende,

4, baixo.
� Enderezo electrónico: 

informacion@santiagodecom
postela.org 

É a canle máis directa para que a
cidadanía poida acceder ó coñecemento
dos seus dereitos e obrigas e á utilización
dos bens e servizos públicos. Entre as súas
funcións atópanse: 

• Orientación e información: ofrece
aclaracións e axudas de índole
práctica sobre procedementos,
requisitos ou documentación para
os proxectos ou solicitudes que se
propoña realizar a cidadanía, ou
para acceder ó disfrute dun servizo
público ou beneficiarse dunha
prestación. 

• Entrega de instancias e auxilio na
súa cumprimentación sobre a
realización da maior parte dos
trámites municipais: licenzas,
denuncias,informacións urbanísticas,
pago de tributos municipais,
certificados de datos persoais dos
que dispoña o Concello (padróns de
habitantes e fiscais, tarxetas da
ORA, de minusválido, bonobús,
devolución de fianzas, título de
familia numerosa, etc.). 
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• Asistencia á cidadanía en relación
co dereito de petición recoñecido
polos artigos 29 e 77 da
Constitución.

• Recibimento e tramitación das
queixas, reclamacións, suxestións e
iniciativas da cidadanía.

• Xestión de información
administrativa municipal.

• Asemade na súas dependencias
poderá consultar os boletíns
oficiais (BOE, DOGA e BOP do ano
en curso), a normativa local e a
cartografía municipal.

Horario das oficinas: 9.00–14.00 h.
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2. PRIMEIROS TRÁMITES A REALIZAR

Independentemente da situación legal na que se atope a persoa
estranxeira, hai unha serie de documentación que ha de tramitar
á súa chegada:

- Empadroamento.
- Seguridade Social.
- Tarxeta sanitaria.

• EMPADROAMENTO

Todas as persoas, con independencia da súa
nacionalidade e situación legal, teñen o deber e o dereito
de estar empadroadas.Dito empadroamento farase no
municipio onde se teña a residencia habitual (a que dure
polo menos 180 días ao ano), nas Oficinas do Padrón
Municipal.

O empadroamento proporciona dereitos: acceso a axudas
en educación, axudas laborais, asistencia sanitaria....,
ademais de ser unha proba acreditativa da estancia no
estado.

As persoas estranxeiras non comunitarias sen
autorización de residencia deberán renova-la inscrición
no padrón cada dous anos (renovación periódica).

Documentación precisa:

Documentos que acrediten a residencia efectiva no
municipio: contrato de alugueiro ou propiedade...

DNI, NIE ou pasaporte en vigor 
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No caso de ser menores de idade, serán os pais e as
nais os que teñan a garda e custodia, ou os seus
representantes legais, quen realicen a inscrición,
presentando o libro de familia, pasaporte ou sentenza
xudicial.

Lugar de tramitación en Santiago de Compostela:
Padrón Municipal de Habitantes. Baixos de Raxoi
(entrada pola rúa Raxoi). Tfno.: 981 542 318

• SEGURIDADE SOCIAL

É imprescindíbel solicitar o número de Seguridade
Social para poder solicitar a asistencia sanitaria. Así
mesmo, é un número necesario para a posterior
afiliación e alta nalgún réxime da Seguridade Social,
para a solicitude de prestacións e para o INEM.

A Seguridade Social tamén é o organismo encargado
das prestacións e das pensións: xubilación,
incapacidades, maternidade e paternidade, morte e
supervivencia (viuvez, orfandade...), prestacións por
nacemento de fillo, prestacións por fillo a cargo...

� Oficina da Seguridade Social en Santiago 
Rúa Carlos Briones Varela, s/n
(esquina Rúa Galeras) 

� Tlfs. 981.553.150 // 981.566.600. 

Primeiros Trámites
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• TARXETA SANITARIA

Documento que identifica e acredita á persoa no Sistema
Público de Saúde Galicia.

É individual: todas as persoas (adultos e nenos) teñen a
súa propia tarxeta.

Débese levar ao acudir a calquera centro sanitario do
SERGAS e á farmacia, xunto coa receita, para mercar
medicamentos.

SOLICITUDE

o Requisito indispensábel: estar empadroado en
Galicia.

o Lugares de solicitude: nos centros de saúde e na
páxina web: www.sergas.es Documentación
precisa:

� Persoas titulares da Seguridade Social
(traballadoras/es e pensionistas).

• Documento identificativo (DNI, NIE,
pasaporte).

• Certificado de empadroamento.

• Cartilla da Seguridade Social:

o Beneficiarios menores de idade

� Libro de familia

o Beneficiarios maiores de ida

� Documento identificativo (DNI,
NIE, pasaporte).

� Certificado de empadroamento.
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� Persoas sen recursos económicos
suficientes

• Documento identificativo (DNI, NIE,
pasaporte).

• Certificado de empadroamento.

• Declaración do Imposto sobre a Renda
(ou certificación negativa da Axencia
Tributaria conforme non ten obriga de
facela).

• Certificado de convivencia.

• TRÁMITES BANCARIOS

Calquera persoa pode enviar remesas por medio de xiros
postais ou de entidades habilitadas para tal efecto, pero
tamén se pode facer a través de transferencias e outros
procedementos bancarios, para o que se precisa unha
conta bancaria. Recoméndase abrir unha conta, tanto
para o anterior (remesas) como para domiciliar pagos
(alugueiro, auga, luz, gas...).

Existen en Santiago moitas oficinas bancarias, nas que
facilitan toda a información precisa para estes trámites.
As principais son:

• Banco Pastor
o R/ Fonte da Santo Antonio, 21. 

• Banco Gallego
o R/ Hórreo, 38. 

• Banco Etcheverría
o R/ Hórreo, 19. 

• Banesto
o R/ Hórreo, 1. 

Primeiros Trámites



20

• Banco Popular
o R/ Senra, 15. 

• Banco de Galicia
o R/ Senra, 17. 

• Bankinter
o R/ Xeneral Pardiñas, 15. 

• Banco Caixa Geral
o R/ das Casas Reais, 4. 

• Banco Santander
o Pr. de Galicia, 1. 

• Barclays
o R/ Xeneral Pardiñas, 9-11. 

• BBVA
o R/ Senra, 3-5. 

• Caixa Rural Galega
o R/ Santiago de Guayaquil, 1. 

• CAM – Caja Mediterráneo
o R/ Hórreo, 33. 

• Caixa Catalunya
o R/ Senra, 16. 

• Caixa Galicia
o R/ Montero Ríos, 7. 

• Kutxa
o R/ Senra, 27. 

• Caja España
o R/ Santiago de Chile, 13. 

• Caja Madrid
o R/ Hórreo, 9-11. 
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• Caixanova
o R/ Hórreo, 11. 

• Caja Duero
o R/ Senra, 11. 

• Bancaja
o R/ Doutor Teixeiro, 39. 

• Ibercaja
o R/ Hórreo, 13-15. 

• La Caixa
o R/ Frei Rosendo Salvado, 8. 

� Ademais, as persoas emigrantes retornadas en idade
laboral deben inscribirse nas Oficinas do INEM como
demandantes de emprego (ver apartado 6. EMPREGO, para
coñecer o enderezo das oficinas).

Primeiros Trámites
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3. DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE 
PERSOAS ESTRANXEIRAS

• PASAPORTE

Acreditará a identidade e a situación de estancia en
España para aqueles supostos de persoas estranxeiras
que non precisen obter un visado de estancia.

• VISADO

Acredita a situación para a que foi outorgado. Ten validez
dende a entrada no territorio español até a obtención da
correspondente tarxeta de identidade de persoa
estranxeira ou até que se extinga dita validez.

• NIE

É o número de identificación de persoas estranxeiras,
similar ao NIF da cidadanía española. É un número
persoal, único e exclusivo.

Deberán solicitalo todas aquelas persoas estranxeiras
que:

- Obteñan un documento que as habilite para
permanecer no territorio do Estado.

- Se lles incoase un expediente administrativo en 
virtude do disposto na normativa sobre estranxeiría.

- Se relacionen con España, por motivos económicos,
profesionais ou sociais.

Este número deberá figurar en tódolos documentos que
se lle expidan ou tramiten á persoa estranxeira.
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Solicítase en calquera comisaría de policía nacional de
estranxeiría ou nas delegacións ou subdelegacións do
goberno.

Solicitude en Santiago de Compostela: Comisaría de
Policía Nacional. Avda. Rodrigo de Padrón, 3. Tfno.: 981
551 100.

• TIE 

É a Tarxeta de Identidade do Estranxeiro, similar ao DNI
da cidadanía española.

Outórgase a aquelas persoas estranxeiras ás que se lles
expediu un visado ou unha autorización para permanecer
en España por un período superior a 6 meses.

Identifica á persoa estranxeira a efectos de acreditar a
súa situación legal en España, é dicir, só terán TIE
aquelas persoas estranxeiras en situación legal no estado
español.

Terá igual período de validez que a autorización ou
dereito que xustificou a súa expedición. Polo tanto, cando
dita autorización ou dereito expiran, de igual xeito perde
a súa validez a TIE.
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Documentación a presentar:

Impreso de solicitude normalizado (retírase na mesma
oficina de solicitude).

Pasaporte completo, título de viaxe ou cédula de
inscrición en vigor.

Documentación que xustifique os motivos de solicitude.

Documentación acreditativa de non atoparse en
situación irregular en España.

Documentación de Identificación



A solicitude será presentada pola persoa estranxeira
persoalmente na Oficina de Estranxeiros ou, no seu
defecto, na Comisaría de Policía do seu domicilio.

Solicitude en Santiago de Compostela: Comisaría de
Policía Nacional. Avda. Rodrigo de Padrón, 3.
Tfno.: 981 551 100.

• TARXETA DE TRABALLADOR/A
TRANSFRONTEIRIZO/A E DE ESTUDANTE

Esta tarxeta, similar á TIE e con idéntica tramitación,
deberana obter aquelas persoas estranxeiras que se
atopen en España en estancia de estudos ou
investigación, por un período superior a 6 meses, e
aquelas persoas que sexan traballadoras
transfronteirizas.
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Documentación a presentar:

Impreso de solicitude normalizado (retírase na mesma
oficina de solicitude), orixinal e copia.

Pasaporte ou título de viaxe con selo de entrada (no seu
defecto, pasaporte e declaración de entrada efectuada
en Comisaría de Policía ou Oficina de Estranxeiros no
prazo de 72 horas despois da entrada no territorio
español) ou cédula de inscrición en vigor.

Tres fotografías recentes.

Visado (no seu caso).

Resolución de concesión da autorización que xustifica a
expedición da tarxeta.

Xustificante do abono das taxas correspondentes.

0 Afiliación e/ou alta na Seguridade Social (no seu caso).
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4. SAÚDE

• CONSELLERÍA DE SANIDADE

� Tfno.: 881 542 737.
� Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.

15703 Santiago de Compostela
� Web:www.sergas.es

As persoas estranxeiras que se atopen inscritas no Padrón
do seu municipio de residencia teñen dereito á asistencia
sanitaria nas mesmas condicións que a cidadanía española
(os menores de 18 anos en calquera caso e as mulleres
embarazadas durante o embarazo, o parto e o posparto) 

* Atención Primaria
(prestada nos Centros de Saúde)

- Medicina de familia.
- Pediatría.
- Matronas.

* Atención especializada
(prestada na Rede de Hospitais)

- Oficina de coordinación de transplantes.
- Centro de transfusión.
- Rede hospitalaria.

Servizos especializados prestados nos Centros de
Saúde:

- Fisioterapia.
- Saúde Mental.
- Drogodependencias.
- Orientación Familiar.
- Saúde Bucodenta.l

Urxencias (as persoas estranxeiras, tanto regulares
como irregulares, que se atopen en España teñen dereito
á asistencia sanitaria de urxencia).

- Centros de Saúde (durante o horario de 
consulta do médico de familia).

- PAC (de 15.00 a 8.00 h).
- Urxencias hospitalarias.
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Farmacias.

Saúde Pública:
- Laboratorios.
- Inspeccións.

PUNTOS DE ATENCIÓN

A) Centros de Saúde

• AMBULATORIO CONCEPCIÓN ARENAL
R/ Santiago León de Caracas, 12.
15701 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 527 000. 

• CENTRO DE SAÚDE DE VITE
R/ Pintor Carlos Maside, s/n.
15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 563 743. 

• CENTRO DE SAÚDE DE FONTIÑAS
R/ Londres, 2-4.
15703 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 577 670. 

• CENTRO DE SAÚDE DE CONXO
R/ Ramón Baltar, s/n.
15706 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 956 140.

B) Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

• HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE 
SANTIAGO
Travesa da Choupana, s/n.
15706 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 950 000.

• PAC (Punto de Atención Continuada.
Atende urxencias)
Travesa da Choupana, s/n.
15706 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 956 175.

Saúde
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5. VIVENDA

o CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUCTURAS

� Tfno.: 981 54 19 82 / 902 10 00 54
� Área Central, s/n

15781 Santiago de Compostela. 
� Web: www.medioambiente.xunta.es

A consellería ten varios plans e programas:

• Plan de Vivenda 2005–2008 (aplicarase ata a entrada
en vigor do Plan de Vivenda 2009-2012)

o Axudas á compra de vivenda (protexida e/ou
libre).

o Axudas á autopromoción de vivendas.
o Axudas ao alugueiro (inquilinos/propietarios).
o Axudas á rehabilitación. 

• Rexistro Único de Persoas Demandantes de Vivenda
Protexida

o Deben inscribirse as persoas ou unidades familiares
ou convivenciais que desexen optar a unha vivenda
de protección económica ou de promoción pública,
en réxime de compra ou de alugueiro, así como as
que desexen optar a aloxamentos protexidos.

o Información: Tfno.: 881 99 90 48.
o Inscricións:

� Inscrición presencial
• Con cita previa:

Tfno.: 902 107 039 
� Presentación da solicitude nos rexistros 

• Modelo de solicitude a disposición
na web. 
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• Programa Vivenda en Alugueiro

o Demandantes: calquera persoa, unidade familiar ou
convivencial que non supere o límite máximo de
ingresos 

Persoas beneficiarias cualificadas: son casos
especiais: 

� Vítimas de violencia de xénero.
� Persoas en risco de exclusión social.

• Entre outras: persoas emigrantes
retornadas nos dous anos
anteriores á presentación da
solicitude de incorporación ao
programa. 

� Persoas con discapacidade.
� Familias numerosas.
� Persoas maiores de 65 anos.
� Familias monoparentais.

o Se as persoas demandantes resultan adxudicatarias
dunha vivenda, poderán percibir unha subvención
ao alugueiro, que poderá alcanzar até un máximo
do 50–60% do total da renda de alugueiro, que
depende dos ingresos (no caso das persoas
beneficiarias cualificadas, a subvención será sempre
na porcentaxe fixada para cada colectivo,
independentemente dos ingresos).

o Información e presentación de solicitudes: 
� Área Central s/n. Andar 1º, local 32-A.
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 56 85 08.
Horario de atención: 9.00–13.00 h de 
luns a venres.

• Bono–vivenda

o Liña que ten como finalidade conceder unha axuda
aos estudantes de Formación Profesional para
financiar os gastos do alugueiro dunha vivenda.

o Persoas beneficiarias: estudantes de Ciclos
Formativos (Medio e/ou Superior) en centros
públicos situados a máis de 50 quilómetros do
domicilio habitual.

35
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o Contía: un máximo de 2.000 € por persoa
beneficiaria e curso.

o Información e solicitudes:
� ww.medioambiente.xunta.es

www.igvs.es
� Tfno.: 981 541 982.

• Programa Pagus

o Programa de impulso á rehabilitación. 

• Galiza Suma

o Programa de desenvolvemento de solo
empresarial.

Renta Básica de emancipación

o Axuda ó aluguer

O Instituto Gallego de Vivienda e Solo é o
encargado de tramitar as solicitudes. Os
demandantes deberán dirixirse a calquera das
oficinas que o Instituto Gallego de Vivienda e Solo
donde recibirá a información sobre todos os
requisitos que debe cumprir o demandante e a
documentación necesaria.

Enderezo:
Santiago de Compostela: Área central s/n
primer piso, local 32 A

o A renta básica de emancipación está dirixida a
mozos e mozas de entre 22 e 30 anos, titulares dun
contrato de arrendamento da vivenda na que
residen e que conten cunha fonte regular de
ingresos inferiores aos 22.000 euros brutos anuais.
Pode incluír un préstamo de ata 600 euros para a
fianza e 120 euros para costear un aval.









6. EMPREGO

• CONCELLARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPREGO, COMERCIO E TURISMO

� Tfno.: 981 542 493.
� Edificio Multiusos de San 

Lázaro, porta 9.
� Web:www.maiscompostela.org

o PROXECTO CREAR / BOLSA DE EMPREGO

O Proxecto Crear é un plan integral destinado a
fomentar o acceso ao mercado de traballo no concello
de Santiago de Compostela. Así, abrangue todos os
aspectos a ter en conta no proceso de inserción
laboral. Estes aspectos son a avaliación das
capacidades da persoa demandante, a formación, as
prácticas en empresas e a orientación tutelada no
proceso de busca de emprego.
A Bolsa de Emprego concíbese coma un espazo
integrador das distintas políticas activas e das
actuacións municipais dirixidas a facilitar a inserción
laboral das persoas demandantes de emprego así
como a intermediación laboral coas empresas. Atende
todo tipo de peticións de información relacionadas co
mundo laboral: consultas sobre contratación, ofertas
de emprego, prestacións, formación, sectores
profesionais emerxentes, etc. No caso das persoas que
procuran emprego ou buscan mellorar as súas
perspectivas laborais, proporciónaselle un listado das
empresas do sector profesional no que están
interesadas e oriéntaselle sobre como deben facer a
súa autocandidatura (currículo). No Servizo de
Atención ao Público tamén dispoñen dun listado de
ofertas de emprego actualizado diariamente para
entregarlle ás persoas interesadas que, se o solicitan,
pasan a formar parte da Bolsa de Emprego.

40
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Horario de atención ao público: 9.00–
14.00 h. 
(9.00–13.00 nos meses de xullo e
agosto)
Tfno.: 981 568.752.
R/ do Hórreo, 100, baixo

o OUTROS SERVIZOS

• Proxecto Persoa.
• Proxecto Inserta.
• Cursos FIP/Formación Ocupacional.

Experimental/Obradoiros de Emprego.
• Bolsas de formación e prácticas.
• Plan de formación continua.
• Axudas a persoas emprendedoras.

• INEM (Instituto Nacional de Emprego. Servizo
Público de Emprego Estatal) e SERVIZO GALEGO
DE COLOCACIÓN:

o É o servizo público encargado das prestacións e
subsidios por desemprego. Nas súas oficinas as
persoas desempregadas reciben asesoramento
individualizado para a busca de emprego, así como
información sobre accións de formación e inserción
laboral, xestionadas polos Servizos de Emprego das
Comunidades Autónomas (Servizo Galego de
Colocación)

o Todas as persoas traballadoras estranxeiras con
autorización para traballar vixente teñen dereito ao
recoñecemento das prestacións e subsidios por
desemprego, sempre que cumpran os requisitos
esixidos pola normativa xeral.
o Oficinas en Santiago de Compostela:

� Santiago de Compostela.
Centro: R/ Ramón Piñeiro 7-9, baixo.

� Santiago de Compostela Norte:
R/ do Coto 19.

Emprego
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o Outras entidades con atención a desempregados:

• CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

o Ademais de ofertar os seus servizos ás empresas
da cidade, oferta un servizo para demandantes de
emprego, que conta con información en materia de
emprego, orientación profesional e unha bolsa de
emprego.

o Información: R/ San Pedro de Mezonzo 44, baixo
Tfno.: 981 596 800.

o Enderezo electrónico:
informacion@camaracompostela.com

• SINDICATOS

o CC.OO. GALICIA (COMISIÓNS OBREIRAS)

� R/ Miguel Ferro Caaveiro 8.
Tfno.: 981 551 860.
Correo electrónico:sn@galicia.ccoo.es
Web: http://www.galicia.ccoo.es/

� Entre os seus servizos conta cun Centro de
Información para Traballadores
Estranxeiros (CITE), que funciona como
centro de atención, de información, de
asesoramento e de axuda a persoas
inmigrantes.

o UXT GALICIA (UNIÓN XERAL DE
TRABALLADORES)

� R/ Miguel Ferro Caaveiro 12, 3º.
Tfno.: 981 577 171. 
Correo lectrónico:ugt@galicia.ugt.org
Web: http://www.ugtgalicia.org/

� O obxectivo principal do Centro Guía,
servizo de atención a persoas inmigrantes e
retornadas, é o de ofrecer información
especializada sobre os aspectos legais,
económicos, sociolaborais etc, que teñen
que ver coa situación destes colectivos.
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o CUT GALICIA (CENTRAL UNITARIA DE
TRABALLADORES)

� R/ Pérez Constanti 15, baixo.
Tfno.: 981 584 427.
Correo electrónico:
cutsantiago@mundo-r.com
Web:http://www.cutgalicia.org

o CIG (CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL
GALEGA)

� R/ Miguel Ferro Caaveiro 10.
Tfno.: 981 564 300//981 571 082.
Correo electrónico:
cigmico@jazzfree.com
Web:http://www.galizacig.com

� O obxectivo do Departamento de Migración
da CIG é poder informar as persoas
emigrantes sobre os seus dereitos e
asesoralos no caso de decidiren retornar a
Galicia. Así mesmo, o Departamento de
Migración presta apoio e asesoramento ás
persoas inmigrantes que chegan a Galicia.

� Servizos
• Información.
• Nacionalidade.
• Reagrupamento familiar.

Emprego
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7. EDUCACIÓN

A escolarización en España é obrigatoria entre os 6 e os 16 anos. 
Dita escolarización pódese realizar en centros públicos
(gratuítos), concertados (tamén gratuítos, pero nos que se adoita
aboar unha cota mensual en concepto de material escolar ou
outros) ou privados (de pago).

Solicitude de admisión en centros educativos de educación
infantil, primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato, públicos
ou concertados (ver listaxe de centros en anexos):

1. Realizaranse no modelo oficial de solicitude (facilítase
de xeito gratuíto nos centros docentes e na páxina web
da Consellería de Educación:www.edu.xunta.es).

2. Xunto á solicitude, presentarase a documentación
acreditativa do requisito de idade e de estar en
disposición de reunir os requisitos académicos esixidos
en cada nivel educativo ou etapa.

3. Presentarase unha única solicitude, na que aparecerán
por orde de preferencia, até seis centros educativos.

4. A solicitude presentarase no centro escollido como
primeira opción.

5. Na mesma solicitude manifestarase o desexo ou non de
utilizar o servizo de comedor escolar

6. O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ao 31 de
marzo de cada ano.
- As solicitudes presentadas fóra do prazo

estabelecido, presentaranse directamente no centro
elixido, quen, no caso de non ter prazas dispoñíbeis,
remitiráas á Comisión de Escolarización, que
resolverá no prazo máis breve posíbel en que centro
se producirá a escolarización do menor.
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Criterios de prioridade de admisión (rexerán a admisión nos
centros educativos sostidos con fondos públicos cando non
existan prazas suficientes para atender a demanda):

- Existencia de irmáns ou irmás matriculadas no centro,
de pais, de nais ou de titores/as legais que traballen nel

- Proximidade do domicilio familiar ou do lugar de traballo
de pais, de nais ou de titores/as legais.

- Rendas anuais da unidade familiar.
- Discapacidade do alumno/a ou do pai, da nai ou do

titor/a legal ou algún irmán ou irmá.
- Condición de familia numerosa.
- Expediente académico do alumno/a (para o

bacharelato).

• CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

• Tfno.: 981 544.400.
• Web:www.edu.xunta.es
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.

• CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN 

� Tfno.: 981 542 326.
� Pazo de Raxoi. Pr. do Obradoiro.

En colaboración coas demais administracións
competentes en materia educativa atende ás
obrigas que ten respecto aos centros escolares
nos niveis de educación infantil e primaria. Así
mesmo participa no desenvolvemento de
programas e recursos para a mellora da calidade
do ensino: de tipo deportivo (Á auga patos), de
tipo lúdico (Ferradura Aberta, campamentos de
tempo libre, inscricións no mes de maio
aproximadamente), concursos (pintura, poesía).

Educación
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En concreto: 
- Xestiona axudas e subvencións municipais

en relación co ensino.
- Informa sobre calquera das actividades

impulsadas ou nas que colabora o
departamento. Tamén sobre cuestións
xerais relativas á educación até o nivel de
ensinanza secundaria: mapa escolar,
criterios para a selección dos alumnos/as
en centros, formación profesional,
programas de garantía social e transición
ao traballo, ensino de réxime especial
(escolas de arte, de música, de idiomas),
educación especial, formación de persoas
adultas, participación en programas e
actividades organizadas ou nas que
colabora o Concello, requisitos para
beneficiarse das subvencións convocadas
polo Concello en materia educativa etc.

- Promove, organiza e coordina actividades
educativas dirixidas aos centros de ensino,
asociacións, colectivos e cidadanía en xeral.
Actividades dirixidas ao coñecemento da
cidade, a educación para a paz, a
educación ambiental, a animación á
lectura, actividades de ocio e tempo libre e
exposicións.

- Vela pola escolarización de todos os nenos
e nenas de Santiago: promove campañas
informativas sobre a preinscrición e a
matriculación en centros escolares, contra
o absentismo escolar, programas de axudas
escolares etc.

o Lugar de información e solicitude:Departamento de
Educación e Mocidade. Bernardo Barreiro de
Vázquez Varela nº 12 -14, 1º.
HORARIO: 9.00–14.00 h.
Tfno.: 981 554 400//981 554 401.
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• UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

o Reitoría

� Colexio San Xerome.
Pr. do Obradoiro s/n.
15704 Santiago de Compostela. 

� Tfno.: 981 563 100 (central da USC)

o COIE (Centro de Orientación Integral ao
Estudante)

� Pavillón Estudantil, 2º andar.
Campus Sur.
15782 Santiago de Compostela. 

� Tfno.: 981 563 100 ext. 14546//14544
� Enderezo electrónico:coiedir@usc.es

o Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado

� Pavillón Estudantil, 1º andar.
Campus Sur.
15782 Santiago de Compostela. 

� Tfno.: 981 528 066.

o Xestións:

• Bolsas e axudas

• Asociacións Estudantís

• SUR (Servizo Universitario de Residencias)

o Tfno.: 981 563 100 ext. 
14574//14575

o Enderezo electrónico:
dirsur@usc.es//ves059@si.usc.es

o Titulacións

� Ver anexos

Educación
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8. BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

o CONCELLARÍA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

� Tfno.: 981 542 465.
� R/ Isaac Díaz Pardo, 2-4 (Zona Galeras).

� SERVIZOS SOCIAIS

Sistema de protección social máis preto da
cidadanía e do seu ambiente familiar e social.
Desenvólvense programas e facilítase o
acceso das persoas aos recursos sociais
existentes nas diversas áreas: familia,
infancia e mocidade; persoas con
discapacidade; persoas maiores; emigrantes
e inmigrantes; prevención e inserción social e
voluntariado. 

I.- Prestación básica de información,
orientación, asesoramento e tratamento
social: 

A. Traballo Social de Zona: 14 Unidades
de Traballo Social.
B. Información telemática.

II.- Axuda a domicilio e apoio á unidade
de convivencia:

A. Servizo de Axuda no Fogar.
B. Unidade Municipal de Atención ás
Familias (UAF):

- Programa de Prevención Universal: 
o Programa de pais e nais para a

Educación.
o Obradoiro de resolución de

conflitos entre pais e fillo/as
adolescentes

- Programa de Prevención Selectiva:
o Programas para familias con

menores en situación de risco
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- Programa de Selección Indicada:
o Programa Socioeducativo:

Atención ás familias e a
diversidade sociocultural (Plan de
Desenvolvemento Xitano)

o Intervención Terapéutica
o Programa “Ruptura de parella, non

de familia”
C. Bolsas Comedor Escolar

III.- Aloxamento e convivencia.

A. Acollemento temporal en vivendas
municipais.
B. Medidas de Apoio para a Prevención e
Integración Social destinadas á cobertura
de gastos da vivenda habitual (MAPIS).

IV.- Prevención e Inserción Social.

A. Apoio a actividades de prevención e
inserción das organizacións sociais.
B. Medidas de Apoio para a Prevención e
Integración Social destinadas á cobertura
de necesidades básicas (MAPIS).
C. Medidas de Apoio para a Prevención e
Integración Social destinadas a comedor
escolar e actividades (MAPIS).
D. Plan de Inclusión Social de Galicia.

o Programa Acceder

V.- Animación e Fomento da Cooperación
social.

A. Apoio aos Consellos Municipais de
Servizos Sociais.
B. Apoio a actividades de fomento da
cooperación social das organizacións
sociais.

Benestar Social e Igualdade
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ATENCIÓN AO PÚBLICO:
(Con cita previa)
Tfno.: 981 542.465.
R/ Isaac Díaz Pardo, 2-4
(Zona Galeras)

• MULLER

- Programa de información, asesoramento 
e orientación.

- Programa de formación e capacitación.
- Programa de promoción e participación 

social:

o Consello Municipal da Muller.
o Subvencións anuais dirixidas ás asociacións e

aos colectivos de mulleres de Compostela.
o Premio de investigación “Xohana Torres”.
o Posta en marcha dun Plan Municipal de

Igualdade de Oportunidades.
o Actos lúdico-culturais realizados en

conmemoración dos días 8 de marzo e 25 de
novembro.

o Distribución de bibliografía ás bibliotecas das
asociacións de mulleres e vogalías da muller
das AA.VV.

o Acordo de colaboración coa Asociación
Andaina.

o Bancos da cidade: para facilitar a conciliación
da vida persoal e familiar das persoas
traballadoras, para acadar a
corresponsabilidade entre mulleres e homes
(en base ao Decreto 182/2008 de Promoción
autonómica das medidas municipais de
conciliación).

Programa de prevención e intervención social

o Premios 25 de novembro, Educando na
convivencia en igualdade.

o Obradoiros de Xénero e Igualdade.
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Ademais, conta cunha serie de servizos con carácter estábel: 

- Servizo de atención domiciliaria da infancia.
Dedícase ao coidado da prole das mulleres que tentan
ampliar a súa formación de cara a unha mellor inserción
laboral; mulleres que seguen algún itinerario de inserción
laboral e mulleres que teñen un horario incompatíbel con
horario escolar ou de escola infantil. O servizo realízase
na casa da beneficiaria, nun horario comprendido entre as
8.00 e as 22.00 h. e cun máximo de cinco horas ao día.

- CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM).

CONCEPTO:
Departamento de carácter permanente destinado a
proporcionar asesoramento, atención, orientación e
información ás mulleres de forma individual ou
colectiva.

FUNCIÓNS:
• Información e asesoramento xurídico.
• Atención psicolóxica.
• Información, asesoramento e orientación sobre

prestacións e recursos sociais.
• Información sobre os recursos dispoñíbeis en

Santiago.
• Información sobre cursos, estudos e xornadas en

materia de igualdade de oportunidades.
• Realización de conferencias, encontros, xornadas,

cursos sobre temas de especial incidencia na
consecución do principio de igualdade.

• Atención específica ás mulleres vítimas da violencia
de xénero, poñendo á súa disposición, facilitando
ou informando sobre o acceso aos recursos
existentes na Comunidade Autónoma a través da
xestión urxente cos servizos da policía, sanitarios,
psicolóxicos, xudiciais e sociais que fosen
oportunos.

• Fomento do asociacionismo e da participación  das
mulleres na sociedade civil.

Benestar Social e Igualdade
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- SERVIZO DE TELEASISTENCIA MÓBIL PARA
MULLERES VÍTIMAS DA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Froito da colaboración coa Cruz Vermella.

- PISO DE ACOLLIDA: “O NOSO LAR”.

Ofrece resposta ás mulleres que viven ou viviron en
contextos de prostitución e que pasan por unhas
especiais dificultades, ou por unha situación de risco,
que impide a súa autonomía, e que require dunha
intervención específica e dun aloxamento seguro.
Este proxecto é froito dun “convenio de colaboración
entre o Concello de Santiago de Compostela e a
asociación Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela”, enmarcado dentro do “programa
Vagalume”.

HORARIO:
Información: 9.00–11.30 h; Solicitude de cita:
12.00–14.00 h.
Tfno.: 981 542 465.
R/ Isaac Díaz Pardo, 2-4 (Zona Galeras).

• UMAD (Unidade Municipal de Atención ás
Drogodependencias)

Web:www.santiagodecompostela.org/umad

Servizo de tratamento ambulatorio que desenvolve
actividades terapéuticas en materia de
drogodependencias. Consta de dous recursos: a Unidade
Asistencial e a Unidade de Día.
Conta con tres áreas de actuación, dende as que
desenvolven os programas que realizan:

- Área de Prevención
- Programas no ámbito escolar:

1. Aprendizaxe de Habilidades Sociais.
2. Educación para a saúde.
3. Cinensino.
4. Diálogo a tres voces.
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5. Clases sen fumes (prevención do consumo de
tabaco).

6. Pasa algo non pasa nada (información sobre
drogas e outras substancias).

7. Cursos de formación do profesorado.
- Programas no ámbito familiar:

1. Escola de Pais e Nais para a Educación.
2. Resolución de conflitos entre nais e pais con

fillas/os adolescentes. 
3. Enfrontando os problemas (resolución de

condutas problemáticas na mocidade).
- Programas no ámbito da mocidade:

1. Sensibilización cara a mocidade sobre o
consumo de alcol.

2. Programa Alternativa (para mozos/as con
denuncias por consumo e/ou posesión de
droga en lugares públicos).

3. Mediadoras/es universitarias/os (formación de
mozos/as como mediadoras/es para que
actúen nos propios edificios universitarios).

4. Programa Creative (prevención nos espazos
de lecer nocturno).

- Outros programas:

1. En Busca do Tesouro nas Familias (prevención
nas familias con nenas/os de 6-12 anos con
condutas problemáticas).

2. Programa Odisea (prevención de drogas nos
centros de garantía social). 

3. Cambio de sentido (prevención no eido
xuvenil para usuarios de autoescolas).

4. Penélope (prevención no eido da muller).
5. Ao alcance (prevención no eido laboral).
6. Karen (iniciativa de investigación para a

análise da vida recreativa en Santiago de
Compostela).

Benestar Social e Igualdade
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- Área asistencial
- Unidade Asistencial:
1. Programa de información, orientación e

acollida (POA).
2. Programa libre de drogas (PTLD).
3. Programa de tratamento con antagonistas

opiáceos (PTANO).
4. Programa de tratamento con derivados

opiáceos (PTDO).
5. Programa de tratamento con interditores do

alcol (PTIA).
6. Subprograma de tratamento de

desintoxicación (STD).
7. Subprograma de diminución do dano (SDD).
8. Programa de intercambio de xiringas.
9. Programa de distribución de preservativos.
10.Programa de uriñoanálise.
11.Obradoiro ocupacional: traballos manuai e

labor educacional.
12.Obradoiro de consumo de menos risco.
13.Programa de inserción social.
14.Programa de atención xurídico-social ao

drogodependente.
15.Programa de educación para a saúde.
16.Grupo de nais e pais.
17.Obradoiro de busca de emprego.
18.Subprograma de deshabituación tabáquica.

- Unidade de Día:
1. Subprograma de prevención de recaídas.
2. Subprograma de educación para a saúde.
3. Subprograma de busca activa de emprego.
4. Obradoiros: traballos manuais, revista Carpe

Diem, recursos económicos, formación e
tempo de lecer, cine e expresión corporal.

5. Grupo de nais e pais: reunións de traballo e
reunións formativas.

6. Actividades fóra do centro: deportivas e de
lecer. 
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- Área de integración social
- Obradoiros: 

1. Lingua estranxeira: inglés.
2. Cultura e idioma galego. 
3. Comunicación: alfabetización, comunicación

persoal e profesional; castelán para persoas
estranxeiras.

4. Cultura xeral: prensa, biblioteca 
(organización e uso) e visitas culturais

5. Novas tecnoloxías (informática).
6. Teatro e cinema.
7. Deportes e natación.
8. Boletín semanal de ofertas de emprego.
9. Condución e seguridade viaria.
10.Lecer e tempo libre.

- Titorías de seguimento e orientación para a
consecución do graduado na ESO.
- Outras:

1. Hixiene persoal e cambio de imaxe.
2. Cursos online do Programa Mentor.
3. Incorporación en obradoiros 

normalizados. 

HORARIO: de luns a venres: 8.00–15.00 h;
16.00–19.00 h.
Laboratorio: 8.00–15.00 h; 16.00–18.45 h
Sábados: 10.00–11.45 h.
Tfno.: 981 528 787.
R/ Poeta Manuel María 8.

� UAMI (Unidade Atención ás Migracións)

É un servizo para persoas emigrantes retornadas e
inmigrantes.
Presta os seguintes servizos:

- Información e asesoramento xurídico na tramitación
de permisos de residencia e traballo, visados,
adquisición de nacionalidade, agrupamento familiar
etc.

- Información acerca de programas formativos e de
orientación laboral, así como de cantas axudas
faciliten a súa inserción no mercado laboral.

- Orientación, asesoramento e tramitación de recursos
sociais.

Benestar Social e Igualdade
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Trámites que se realizan:
- Informes sociais (relativos a arraigo e axudas para

persoas retornadas).
- Informes de vivenda (relativos a arraigo e

reagrupamentos).
- Información e axuda na tramitación do seguinte: 

1. Autorizacións de residencia temporal e
permanente (arraigo, filla/o de residente
legal,inicial e renovacións)

2. Reagrupamento familiar.
3. Autorizacións de traballo (conta allea, conta 

propia, inicial, renovacións).
4. Retorno (axudas, documentación...).
5. Recursos legais.

(Ver anexos para máis información sobre autorizacións)

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:
9.00–14.00 h (9.00–13.00 h nos meses de xullo e agosto).
Tfno.: 981 542 495.
Pr. Camilo Díaz Baliño 15, baixo.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

o Web:Web:www.xunta.es
o Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 545 400.

o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar.
R/ Amor Ruibal, 30-32, baixo.
15702 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 568 705.
Fax: 981 568 713.
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Trátase do departamento da Xunta de Galicia dedicado aos
servizos sociais. Desenvolve programas e proxectos nos
seguintes eidos: 

- Infancia (teléfono do neno, programa de detección do
maltrato infantil, adopcións, programa de integración
familiar, garda e tutela de menores, centros de
menores).

- Familia (programa de mediación familiar, programa
de familias numerosas e escolas infantís). 

- Discapacidade (plan galego de acción para persoas
con discapacidade, axencia galega de autonomía
persoal, recoñecemento do grao de minusvalía,
centros de atención).

- Muller (axudas e subvencións, atención a mulleres
maltratadas, teléfono da muller).

- Mocidade (plans de coñecemento do país, plans de
normalización lingüística, centros de información ás
mozas e aos mozos, orientación laboral, apoio á
independización).

- Inclusión (plan de inclusión social).
- Dependencia (Servizo Galego de Atención á

Dependencia, Lei de Promoción da Autonomía Persoal
e Atención ás persoas en situación de dependencia).

Entre os seus recursos atopamos:

1. Centros de menores.
2. Centros de maiores.
3. Centros de atención a persoas con discapacidade.
4. Residencias de tempo libre.
5.Centros de día.
6.Centros sociais.
7.Centros de atención á muller.
8.Centros de infancia.
9.Casas da xuventude.
10.Centros de información e orientación afectivo-sexual.

Benestar Social e Igualdade
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9. OCIO E TEMPO LIBRE

� CONCELLARÍA DE CULTURA E CENTROS
SOCIOCULTURAIS

o Tfno.: 981 543 046.
o Pazo de Raxoi. Pr. do Obradoiro.
o Web:www.compostelacultura.org
o CULTURA

Oficinas centrais: Auditorio de Galicia.
Avda. Burgo das Nacións s/n.
Tfno.: 981 574 152//981 552 290.
A Concellaría de Cultura impulsa un
desenvolvemento democrático, participativo,
activo e creativo dos programas culturais que
promove, co fin de facilitar a transformación da
sociedade mediante a xeración de identidade,
entrelazando memoria e futuro. Aspírase a
promover unha cultura na que as compostelás e
os composteláns se poidan recoñecer e na que
asemade poidan albiscar a diversidade de pobos,
nacións e linguas do mundo de xeito aberto e cun
carácter de universalidade.
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SALAS E LOCAIS DE ESPECTÁCULOS

• TITULARIDADE MUNICIPAL

o AUDITORIO DE GALICIA
� Avda. Burgo das Nacións s/n.
� Tfno.: 981 574 152//981 552 290.
� Web:http://auditorio.compostelacultura.org

o ZONA “C”
� R/ San Domingos de Bonaval, 1.
� Xestionada polo Auditorio de Galicia. 

o TEATRO PRINCIPAL
� R/ Nova, 21.
� Tfno.: 981 542 347//981 542 349.



65

• OUTRAS TITULARIDADES PÚBLICAS

o SALÓN TEATRO (IGAEM. XUNTA DE GALICIA)
� R/ Nova, 34.
� Tfno.: 981 581 111//981 581 572//981

586 681.
� Web:www.igaem.xunta.es

o ARTeria Noroeste (SGAE)
� R/ Salvadas, 2 A. Parque de Vista Alegre.
� Tfno.: 981 569 082.
� Web:www.sgae.es

o SALA ROBERTO VIDAL BOLAÑO (USC)
� Tfno.: 981 563 100 ext. 11018//11013

• OUTRAS SALAS E LOCAIS

o SALA CAPITOL
� R/ Concepción Arenal, 5.
� Tfno.: 981 574.399.
� Web:www.salacapitol.com

o SALA NASA
� R/ San Lourenzo, 51–53.
� Tfno.: 981 573 998.
� Web:www.salanasa.com

o TEATRO GALÁN
� R/ Gómez Ulla, 7.
� Tfno.: 981 585.166.

o CINEMAS ÁREA CENTRAL
� Centro Comercial Área Central.

Pol. Fontiñas.

o CINEMAS VALLE INCLÁN
R/ Fernando III O Santo, 12.

Ocio e Tempo Libre
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� CENTROS SOCIOCULTURAIS

Oficinas centrais: Centro Sociocultural José Saramago.
R/ Carlos Maside, 7.
Tfno.: 981 542 490.
Horario: luns-vernes, 8.00–15.00 h.

Santiago de Compostela conta cun total de 40 centros
socioculturais distribuídos entre os diversos barrios que
conforman o municipio. Isto permite que se dea unha maior
multiplicidade na oferta cultural do concello e que estas
iniciativas cheguen a un maior número de persoas, sen que
requira o desprazamento fóra do seu ámbito espacial cotián.
Constitúen o complemento perfecto para a programación de
gran formato que ten lugar noutras áreas e permite que a
oferta formativa, cultural e de lecer do concello se achegue a
cidadanía.

• Tipos de actividades que se poden atopar:

o Actividades culturais e de tempo de lecer
� Cursos, obradoiros sobre prácticas

artísticas (traballos manuais, flores
secas, pintura, encadernación,
fotografía, música e debuxo).

� Exposicións e exhibicións de pequeno
formato.

� Representacións teatrais, mostras de
música (coral, folk, electrónica).

� Visitas culturais.
� Charlas, conferencias, mesas redondas

sobre temática de actualidade. 
o Actividades de promoción social e saúde

� Clubs variados (maiores, viaxeiros,
natureza, fotografía, lectura, astronomía
e arte).

� Obradoiros de relaxación (ioga, taichi,
aromaterapia e musicoterapia).

� Charlas de educación para a saúde, a
alimentación, a vida saudábel.

o Servizos que se prestan nos CSC
� Espazos para xuntanzas de entidades

(previa petición).
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� Espazos para exposicións.
� Espazos para a lectura e o xogo infantil,

e aulas de informática.

Ademais, a rede de Centros Socioculturais
compleméntase coa rede de Bibliotecas municipais.

HORARIO DOS CENTROS SOCIAIS:
Dinamización: martes-venres 10.00–14.00 e 16.00–
22.00 h.
Sábados 10.00–14.00 e 17.00–21.00 h (agás festivos).

* Ver listaxe de Centros Socioculturais da cidade en anexos

• CONCELLERÍA DE XUVENTUDE E FESTAS

� Tfno.: 981 542.347.
� R/ Nova. Teatro Principal.
� XUVENTUDE

R/ Frei Rosendo Salvado, 14-16 (Centro Sociocultural
e Xuvenil do Ensanche).
Tlfno.: 981 543 001//Fax: 981 543 002.

A área de Xuventude canaliza a política municipal en
materia de xuventude, e ten, como eixes a promoción
do asociacionismo xuvenil e a dinamización
sociocultural da xente nova (mozas e mozos de entre
13 e 20 anos) Desenvolve iniciativas propias dirixidas
á xuventude, que constitúen un conxunto completo
de actividades lúdicas de diferente duración e
temática: actividades acuáticas e de aventura dun
día, unha fin de semana ou un campamento xuvenil,
ademais de obradoiros tecnolóxicos e club de rol, así
como actividades que xorden dos propios colectivos
cun labor de apoio e asesoría técnica ou coas
correspondentes liñas de axuda.
Fomenta a creación de espazos de formación para
que as asociacións xuvenís poidan empregar os
recursos máis axeitados para atender o seu ámbito
de referencia.

Ocio e Tempo Libre







10. PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO 

o RETORNO VOLUNTARIO DA OIM

As persoas estranxeiras que desexen retornar ao seu
país de orixe pero que carezan de recursos para
facelo, pódense acoller aos programas de retorno
voluntario.
É unha iniciativa da OIM (Organización Internacional
para as Migracións), apoiada polos Ministerios de
Interior e Traballo e Inmigración. 
Todas as persoas extranxeiras, tanto en situación
regular como irregular, así como as solicitantes de
asilo, refuxiadas e/ou desprazadas, poden acollerse
sempre que acrediten insuficiencia de recursos
económicos para o retorno.
O proceso é totalmente gratuíto e as persoas reciben
asistencia para a tramitación da documentación,
billetes para regresar ao seu país e unha pequena
cantidade de cartos para os posíbeis gastos
imprevistos na viaxe e para a reintegración no país
de orixe.

Requisitos:
- Carencia de recursos económicos.
- Residencia no estado español superior a 
seis meses.
- Impreso de solicitude.
- Impreso de voluntariedade do retorno.
- Informe social.

- Información:
• UAMI (Tfno.: 981 542 495).
• OIM (Tfno.: 91 594 36 70).
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o PLAN RETORNO VOLUNTARIO E INCENTIVADO DE
TRABALLADORES ESTRANXEIROS ÓS SEUS PAÍSES
DE ORIXE

Esta medida pretende fomentar o retorno das persoas
estranxeiras que así o desexen, así como favorecer o
desenvolvemento dos países de orixe mediante o regreso
de persoas cualificadas que disporán dun capital que lles
permitirá reintegrarse no mercado laboral ou poñer en
funcionamento unha actividade profesional no seu país.
Pódense acoller a este programa as persoas traballadoras
estranxeiras non comunitarias, nacionais dalgún dos vinte
países cos que España ten convenios bilaterais de
Seguridade Social, que sexan beneficiarias de prestación
contributiva por desemprego ou teñan recoñecido o
dereito a percibila. 
O abono da prestación efectuarase en dous pagos, un
primeiro do 40%, que se realizará en España unha vez
recoñecido o dereito, e outro do 60% restante no país de
orixe, que se efectuará entre os 30 e os 90 días
posteriores á realización do primeiro pago. Será necesario
que a persoa compareza persoalmente ante a
representación consular ou diplomática española no seu
país de orixe para recibir o segundo pago.
A persoa dispón de 30 días para retornar ao seu país,
contados dende a data de realización do primeiro pago
da prestación.
Así mesmo, a persoa traballadora estranxeira
comprométese a non retornar a España no prazo de tres
anos, contados tamén dende a data do primeiro pago.

Información:
� UAMI (Tfno.: 981 542 495).
� Oficinas do INEM.

Programa de Retorno Voluntario
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11. OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE

• SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN

� Tfno.: 981 545 878 (central telefónica).
� R/ Basquiños, 2.
� Web:http://www.galiciaaberta.com

A Secretaría Xeral de Emigración é a unidade
responsábel, dentro da administración autonómica
galega, de definir, deseñar e executar as políticas a levar
a cabo cos movementos migratorios.
Oferta información, asesoramento e apoio ás persoas
inmigrantes, emigrantes e emigrantes retornadas.
� Programa de atención integral dirixido aos 

inmigrantes e retornados
Este programa ten por finalidade facilitar as persoas
inmigrantes e retornadas unha atención integral e
instrumentalízase mediante convenios de colaboración
asinados entre a Secretaría Xeral de Emigración e
varias entidades sen ánimo de lucro. As actuacións
que se levan a cabo dentro deste programa son:

* Informar a estas persoas sobre a súa situación
xurídica e os trámites administrativos a realizar
dada a súa condición de persoa inmigrante ou
emigrante retornada. 
* Ofrecer ás persoas inmigrantes e emigrantes
retornadas que se atopen nunha situación de
especial vulnerabilidade e con risco de exclusión
social, unha acollida inicial durante un período
limitado de tempo, co fin de promover a súa
incorporación ás redes sociais e á vida
comunitaria. 
* Facilitar todo tipo de información acerca de
programas formativos e de orientación laboral e
outras axudas ás que poidan ter acceso e que
faciliten a súa inserción no mercado laboral. 
* Derivar aos servizos sociais tanto de atención
primaria como especializados a aquelas persoas
usuarias do programa que o requiran segundo a
situación detectada. 
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* Ofrecer apoio laboral: informarase e porase en
contacto a este colectivo coas distintas ofertas de
traballo, incluídas na propia bolsa de traballo da
entidade así como doutras bolsas de traballo, ás
que poidan ter acceso. 

No caso de Santiago, a entidade colaboradora é:
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
R/ Carreira do Conde, 14,.
Tfno.: 981 581 542 // 981 554 433.
Fax: 981 572 005
E-Mail:inmigrantes.cdsantiago@caritas.es

• FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN

R/ do Vilar, 15. 
Tfno.: 981 554 463.
Fax: 981 554 612.
Mail:info@fundaciongaliciaemigracion.es
Web:www.fundaciongaliciaemigracion.es

Froito do compromiso entre a Xunta de Galicia e moitas
das empresas e entidades galegas máis relevantes,
dende o ano 2002 traballa pola mellora da calidade de
vida das/os emigrantes galegas/os, emigrantes
retornadas/os e inmigrantes que residen en Galicia.
Dende a Fundación Galicia Emigración foméntase a
participación da sociedade galega na acción social,
cultural e económica. O seu ámbito de actuación céntrase
en Galicia e en todos aqueles países onde están radicadas
as Comunidades Galegas.
Os seus servizos son:
• Atención Social: a través de diferentes accións
como axudas e dotación de recursos a centros de día e
residencias, facilitan atención social ás/aos emigrantes
máis vulnerábeis.
• Inserción Sociolaboral: favorecen a inserción
sociolaboral das/os emigrantes e inmigrantes a través da
Oficina de Información e Orientación Laboral e de
programas de apoio á inserción no mercado de traballo.
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• Oficina de Información e Asesoría para as
Migracións: facilitan información e asesoramento legal de
xeito presencial, telefónico ou a través da web da
fundación.
• Cultura Emprendedora: impulsan o proxecto
“GAER” (Galicia en Rede) e colaboran coas Asociacións de
Empresarios Galegos do Exterior para desenvolver
actuacións relacionadas con iniciativas emprendedoras.
• Sensibilización Social: fomentan os valores de
convivencia, interculturalidade e tolerancia entre a
sociedade.
• Difusión Cultural: poñen en valor o patrimonio
cultural galego no exterior.
• Análise das Migracións: estudan a realidade das
migracións.

• ASOCIACIÓNS QUE PRESTAN SERVIZOS ESPECÍFICOS A
PERSOAS INMIGRANTES E RETORNADAS

o PUENTE CULTURAL RUMANO – GALLEGO

� Contacto

R/ Costa Santa Isabel 4, baixo.
15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 564 698//676 299 715.
Web:www.rumanogallego.org/pres
entacion.html
Mail:rumanogallego@yahoo.es

� Obxectivo

Promover a formación, o emprego e a
integración sociocultural, sobre todo, de
colectivos en situación de especial
necesidade ou que sufran algún tipo de
discriminación.

� Actividades

• Promoción do emprego e da inserción
sociocultural. 
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• Realización de tarefas de formación e
orientación laboral.

• Busca, detección e procura de novas
oportunidades de emprego e formativas
nos distintos sectores produtivos
existentes e que poidan xurdir.

• Promoción do intercambio cultural
romanés–galego, coa fin de dar a
coñecer a súa cultura. 

• Promoción da participación e o debate
nas cuestións que constitúen o obxecto
da asociación.

o ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL ARMENIO
“ARARAT”

� Contacto

R/ Tabaniscas 50, Baixo.
15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 582 661//677 699 196.
Mail:araratcentrocultural@gmail.com

� Obxectivos

• Promover o desenvolvemento de
vínculos culturais entre España e
Armenia.

• Exercer de referente e representante da
cultura armenia en España e servir de
ponte canalizadora de iniciativas
culturais e educativas entre os dous
países

• Reunir, coa constitución da Asociación, ás
persoas armenias residentes en España,
consolidando a comunicación da diáspora
armenia coa patria para conservar o
idioma e as tradicións, así como manter
o alto nivel educativo das persoas
asociadas. 

Outra Información de Interese
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� Actividades

• Contribuír ao desenvolvemento das
relacións culturais entre Armenia e
España presentando música, danza,
cancións, pintura e literatura, teatro e
cinema, as tradicións e costumes, a
educación, o deporte… de Armenia, así
como ás/aos artistas e representantes de
calquera actividade que teña un interese
cultural mutuo. 

• Fomentar a participación, e a asociación
activa de organizacións e persoas de
ámbolos dous países nas actividades de
cooperación, consolidación da amizade e
desenvolvemento multicultural e reforzo
das relacións entre España e Armenia.

• Colaboración activa coa Catedral de
Santiago de Compostela nos traballos
preparativos para a irmandade da
Catedral coa Igrexa Armenia “Surb
Hacob” en Xerusalén, e organización da
exposición da Historia e Cultura Armenia
en Santiago, que se levará a cabo no ano
2010.

o ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES RETORNADOS
MARUSÍA

� Contacto

R/ Home Santo 10, Baixo
15703 Santiago de Compostela
Tl: 619 61 22 40
Web:www.marusia.com.es
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� Obxectivos

• Ofrecemento da información ós/ás
retornados/as que lles permita acadar os
seus dereitos unha vez de novo no seu
país. 

• Desmitificación da crenza de que Galicia
máis emigración son parella inseparábel. 

• Aproveitamento do capital material e
humano galego na emigración, para
beneficio de Galicia e para que as novas
xeracións non sigan emigrando. 

• Divulgación no ámbito da sociedade en
xeral dos problemas das/os
retornadas/os. 

• Contribución á formación dun
mecanismo de autodefensa ante
situacións de vulneración dos seus
dereitos.

• Desenvolvemento e defensa dos dereitos
das/os asociadas/os. 

• Desenvolvemento de actividades de todo
tipo encamiñadas a cubrir as
necesidades das/dos asociadas/os e
manter os contactos necesarios coas
persoas emigradas no exterior. 

Outra Información de Interese
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� Actividades

• Organizar actividades de carácter social,
cultural, lúdico e recreativo.

• Organizar e colaborar en foros de
debate, congresos, xornadas, charlas
que fomenten a información do colectivo
emigrante.

• Axudar na medida do posíbel nos
problemas da emigración.

• Publicitar e intervir nos medios de
comunicación social como forma de
chegar ao colectivo da emigración,
informar á sociedade en xeral aclarar
ou replicar as informacións, artigos ou
comentarios que poidan prexudicar a
esta asociación ou aos seus fins.

o ASOCIACIÓN CULTURAL E DE AMIZADE
GALEGO–MARROQUÍ “ACUAGAMA”

� Contacto

R/ Río Ulla 13, 5ºC.
15172 Santiago de Compostela.
Tfno.: 636 980 640.

� Obxectivo

Facilitación da integración do colectivo
inmigrante marroquí en Galicia.

� Actividades

• Información e orientación.
• Realización de actividades lúdicas e de

convivencia entre os pobos galego e
marroquí.

• Promoción e información da cultura
marroquí entre a poboación galega.
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o ASOCIACIÓN CASA LATINOAMERICANA EN
GALICIA 

� Contacto

R/ San Lourenzo 46, baixo.
15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 591 437.
Web: www.clam.galiciaaberta.com/
Mail: clamgaliza@hotmail.com

� Obxectivo

• Contribución á investigación, formando
unha comunidade de investigación, e á
difusión da cultura latinoamericana,
nunha perspectiva interdisciplinar. 

• Interacción coa comunidade
latinoamericana, coa comunidade galega
e coas demais culturas presentes en
Galicia. 

• Sensibilidades coa identidade cultural, a
perspectiva de xénero e os outros
colectivos que sofren discriminación
social, racial ou económica. 

• Creación e apoio a propostas e
campañas que promovan a igualdade
entre mulleres e homes. 

• Potenciación e apoio a outras asociacións
e estruturas que promovan as persoas,
sobre todo ás pertencentes a colectivos
de inmigrantes e retornados de América
Latina e de mulleres. 

• Promoción e apoio ás/aos estudantes
latinoamericanas/os en Galicia.

Outra Información de Interese
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� Actividades

• Asesoramento e atención
o Información sobre trámites legais e

documentación.
o Orientación laboral, educativa e de

acceso a unha vivenda digna.
o Actividades de formación.
o Apoio emocional para o proceso de

integración.
o Acollida, orientación e información a

estudantes non europeas/os.

• Actividades culturais e de
integración

o Promoción e difusión de tradicións
culturais.

o Fomento do intercambio cultural entre
os pobos latinoamericano e galego.

o Divulgación da cultura
latinoamericana a través de encontros
interculturais, vídeo-foros,
contacontos, música e gastronomía.

o Dinamización dos vínculos entre
investigadoras/es de diferentes países
a través da publicación do Boletín
Diálogo Latinoamericano e da
realización de conferencias.

o ASOCIACIÓN PARA A PROMOCIÓN SOCIAL E
INTERCULTURAL GONDWANA

� Contacto 

R/ Rosalía de Castro 98, 1º.
15706 Santiago de Compostela.
Tfno.: 881 978.013//666 964 176.
Web:
www.gondwana.galiciaaberta.com/
Mail:asocgondwana@yahoo.com
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� Obxectivos

• Apoio á integración das persoas
inmigrantes, contribuíndo á mellora da
súa calidade de vida e do seu contorno.

• Persistencia no recoñecemento da
igualdade das persoas e das súas
oportunidades en todos os ámbitos.

• Promoción do emprego de calidade,
vivenda, educación, saúde, protección e
benestar da infancia, xuventude e vellez.

• Promoción e difusión da cultura local
para unha mellor comprensión dos eu día
a día.

• Colaboración permanente con
asociacións e organismos que apoian
plataformas de transformación social ou
temáticas vinculadas.

• Revisión de connotacións negativas con
respecto á inmigración e impulso de
cambios de actitude  participando en
campañas de sensibilización

• Posta en valor dos aspectos positivos
aportados pola inmigración nos eidos
demográfico, económico e cultural.

� Actividades

• Sesións informativas sobre a cidade, o
seu contorno e os seus servizos. 

• Asesoramento xurídico.
• Información sobre o mercado laboral.
• Traballo social e familia, apoio

extraescolar, atención psicolóxica a
través de profesionais voluntarios.

• Xestión e información sobre pisos de
alugueiro.

• Actividades conxuntas con distintas
asociacións, participación activa e
sostida en campañas de sensibilización
en diversos centros de ensinanza.

Outra Información de Interese
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• Cultura e sociedade, recreación de
encontros interculturais periódicos,
excursións e distintas actividades de
integración.

o GALICIA ACOLLE

� Contacto

R/ San Roque 6 Bis, 1º.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 574 659.

Mail: galiciaacolle@wanadoo.es

� Obxectivos

• Promoción da interculturalidade e a
participación nun proxecto común da
sociedade.

� Actividades

• Servizo xurídico que presta información,
asesoramento e defensa en cuestións
xurídicas e administrativas ás persoas
inmigrantes.

• Oferta de vías e espazos que superen as
barreiras que impón a nosa sociedade,
para que elas mesmas sexan as
protagonistas do seu propio proxecto
vital.

• Denuncia das situacións de xenofobia,
racismo, inxustiza e desinformación.

• Actividades de educación para a
sociedade de acollida, dentro dunha
visión positiva da inmigración.

• Apoio psicolóxico nos casos pertinentes.
• Promoción educativa e cultural dos

menores e adultos.
• Fomento da convivencia cultural.
• Formación de axentes e profesionais que

teñan relación co eido da inmigración.
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• Colaboración con outras asociacións e
relación coas administracións.

• Programas:
o Servizo de Información Laboral
o Primeira Acollida
o Apoio educativo (reforzo escolar,

actividades de lecer)
o Sensibilización e formación
o Boletín informativo da asociación

o CÁRITAS INTERPARROQUIAL

� Contacto

R/ Hospitalillo 2 Bis.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 552 140.
Web: www.caritas.es
Mail: caritasantiago@hotmail.com

� Obxectivos

• Axudar á promoción humana e ó
desenvolvemento integral da dignidade
de todas as persoas que se atopan en
situación de precariedade 

• Informar, denunciar e sensibilizar á
opinión pública sobre as situacións de
pobreza e vulnerabilidade, as súas
causas, consecuencias e a posibilidade
de participación no cambio. 

� Actividades

• Tarefas educativas e de formación.
• Sensibilización da comunidade.
• Acción asistencial.
• Acollida, información e asesoramento.
• Animación comunitaria.
• Cooperación internacional.
• Actividades de ocio e tempo de lecer.
• Actividades de xestión e administración.
• Actividades de voluntariado.

Outra Información de Interese
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o CENTRO DE TRABALLO E DE CULTURA DE
CÁRITAS

� Contacto

R/ San Roque 6 Bis.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 576 142.
Mail:caritasdesantiago@hotmail.com
Persoas de contacto: Ángel Couto e
Miguel Fernández.

� Actividades:

• Orientación laboral.
• Bolsa de Emprego.
• Formación Ocupacional.
• Formación en habilidades sociais e

complementarias.
• Taller permanente de corte e confección.
• Asesoramento e xestión de

documentación: trámites de estranxeiría
e outros (acceso a escolas infantís,
prestacións, vivendas de alugueiro e
sociais...).

• Vivendas de acollida para inmigrantes
sen recursos.

• Cursos de español (continuado: de
setembro a xuño).

• Intermediación para facilitar o acceso a
vivendas de alugueiro.

• Promoción do asociacionismo e do
traballo en rede. Participación no Foro da
Inmigración, cesión de instalacións e
medios técnicos para asociacións que
non dispoñen deles, axuda na
constitución de asociacións.
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o CÁRITAS DIOCESANA

R/ Carreira do Conde 14.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 581 542//981 554 433.
Mail:diocesana.cdsantiago@caritas.es
Horario: 10.00–14.00 / 16.00–19.00 h.

*Ver páx. 74 - 75

o CRUZ VERMELLA

� Contacto

Avenida de Lugo s/n.
15703 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 586 969.
Web: www.cruzroja.es //
www.cruzvermella.org.
Mail:santiago@cruzroja.es

� Obxectivo

O obxectivo da Cruz Vermella é aliviar o
sufrimento das persoas en toda
circunstancia.

� Actividades

• Plan de Intervención Social con
Inmigrantes
o Integración social de persoas

inmigrantes e retornadas.
o Asesoramento legal.
o Mellora da situación socio-sanitaria e

laboral.
o Reagrupamento familiar (axuda

económica para a compra dos billetes
e seguimento do proceso de
integración socio-familiar).

o Retorno (axuda económica para o
retorno).

Outra Información de Interese
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o Alfabetización de persoas adultas.
o Proxecto de Integración Sociocultural

con Mulleres Inmigrantes (espazo de
ocio: excursións, visitas, teatro,
charlas...).

• Plan de Emprego para colectivos
vulnerábeis
o Servizo integral de emprego

(Programa Interlabor@)
� Orientación laboral.
� Axencia de colocación (bolsa de

traballo).
� Mediación socio-laboral.
� Intermediación laboral. 
� EBAE (espazo de busca activa de

emprego).
� Aula de informática BIP BIP.

• Plan de cooperación internacional
o Clases de español e galego para

persoas estranxeiras (de outubro a
xuño).

o Intervención e inclusión social. 

• Centro de formación
o Cursos de formación para o público en

xeral.

o VOLUNTARIADO SOCIAL ROGAS

� Contacto

R/ da Ensinanza, 3.
15702 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 576 855.
Web: www.rogas.org
Mail: inforogas@rogas.org
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� Áreas de interese xeral de actuación

• Acción voluntaria directa e
humanizadora.

• Traballo en rede na procura da
construción da xustiza social.

• Experiencia grupal, participativa e
igualitaria.

• Formación permanente, comprometida e
transformadora.

� Fins básicos

• Implicación na cultura da solidariedade
de xeito que afecte e cambie a nosa vida
persoal cara unha maior coherencia.

• Compromiso en servizos concretos a
favor das persoas en risco e apoio a
cambios estruturais máis amplos.

� Actividades

• Proxecto de integración de persoas
inmigrantes

o Asesoramento.
o Acompañamento e apoio escolar.
o Participación en redes de

transformación social respecto do
tema.

o ASOCIACIÓN PLATAFORMA POLO EMPREGO 

� Contacto

C/ Concheiros 33, 1º.
1707 Santiago de Compostela.
Tl: 981 580 506.
Mail: plataformapoloemprego@yahoo.es

Outra Información de Interese
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� Obxectivo

A Plataforma polo Emprego naceu como
unha plataforma aberta de asociacións e
entidades, coa idea de debater e propor
iniciativas en torno ao emprego dirixidas
sobre todo ós colectivos sociais máis
desfavorecidos. 
Na actualidade, o seu obxectivo é o
desenvolvemento dun proxecto integral
de inserción e integración sociolaboral
dirixido a persoas con dificultade de
inserción na zona de Santiago e
comarca. 

� Actividades

• Orientación laboral.
• Bolsa de Emprego.
• Formación Ocupacional.
• Formación en habilidades sociais e

complementarias.
• Información, asesoramento e

acompañamento en proxectos de
autoemprego

• Asesoramento e xestión de
documentación para persoas
inmigrantes: trámites propios de
estranxeiría, acceso a escolas infantís,
prestacións, asuntos laborais, vivendas
de aluguer e sociais, acceso ó sistema
educativo, etc.

• Promoción do asociacionismo e do
traballo en rede (participación no Foro da
Inmigración).
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o MANS UNIDAS

� Contacto

R/ do Vilar, 18.
15702 Santiago de Compostela.
Tl: 981 584 966. 
Web: www.manosunidas.org
Mail: santiago@manosunidas.org

� Obxectivos

• Loita contra a fame, a deficiente
nutrición, a  miseria, a enfermidade, o
subdesenvolvemento e a falta de
instrución.

• Traballo para a erradicación das causas
estruturais que as producen: a inxustiza,
o desigual reparto dos bens e
oportunidades entre as persoas e os
pobos, a ignorancia, os prexuízos, a
insolidariedade, a indiferenza e a crise
dos valores humanos e cristiáns.

� Actividades

• Educación para o desenvolvemento
o Accións de sensibilización, co

obxectivo de aumentar a
conciencia e o compromiso das
persoas, e lograr así un mundo
máis xusto e máis humano. 

o Pretende influír nos dous grandes
focos onde residen as causas da
inxustiza:
� Os comportamentos individuais

baseados en valores e actitudes
contrarias á solidariedade.

� O comportamento das
institucións que conforman as
estruturas inxustas que xeran
pobreza e exclusión.

Outra Información de Interese
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• Financiamento de proxectos
o Fináncianse proxectos de

desenvolvemento elaborados por
persoas do Terceiro Mundo que
teñen como obxectivo mellorar as
súas condicións de vida para
chegar a ser autosuficientes.

o ASOCIACIÓN AMARANTE

� Contacto

Avenida Romero Donallo, 19,
15706 Santiago de Compostela,
Tfno.: 881 978.705.
Web:www.amarnateong.org
Mail:compostela@amarnateong.org

� Obxectivos

• Busca dunha orde internacional e unha
estrutura social máis democrática e
xusta.

• Defensa do medio ambiente e da
conservación da natureza.

• Impulso do debate teórico e da extensión
cultural de ideas que permitan a busca
dun modelo de desenvolvemento
equilibrado entre os distintos pobos da
terra (incluída a posta en marcha de
iniciativas económicas de comercio
xusto) e sostíbel que compatibilice as
actividades humanas co resto de seres
vivos e a dinámica ecolóxica do planeta. 

• Elaboración e subministración de
información sobre calquera tema que
poida favorece-los principios do
ecoloxismo, da igualdade e da
solidariedade.
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� Actividades

• Comercio xusto.
• Cooperación.
• Sensibilización.
• Educación para o desenvolvemento.

o MISIONEROS COMBONIANOS

� Contacto

R/ Rosario, 17.
15703 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 580 652.
Mail:
santiagocombo@combonianos.com

� Obxectivo

• O obxectivo desta comunidade relixiosa
é a colaboración e o diálogo con outras
culturas e relixións, así como ser
promotores dun mundo máis xusto e
fraterno.

� Actividades

• Centro de animación misioneira.
• Encontros para nenas/os e mozas/os.
• Acompañamento xuvenil (apoio escolar

e actividades de lecer). 

o MÉDICOS DO MUNDO

� Contacto

R/ Eduardo Pondal, 2, baixo.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 578 182.
Web: www.medicosdelmundo.org
Mail: galicia@medicosdelmundo.org

Outra Información de Interese
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� Obxectivos

• Achegamento e inserción dentro da rede
de atención sociosanitaria de todas
aquelas persoas que por diferentes
razóns non optan a estes servizos.

• Atención de todas aquelas persoas que
por estar nunha situación de exclusión
social, ven os seus dereitos básicos
vulnerados.

� Actividades

• Terceiro Mundo
o Proxectos de actuación en poboacións

do Terceiro Mundo.
� SIDA e tuberculose.
� Saúde (sexual e reprodutiva,

básica e pública).
� Prevención e preparación ante

posíbeis catástrofes.
� Emerxencias.

• Cuarto Mundo (poboación en risco de
exclusión).
o Programas con inmigrantes sen

recursos, poboación que exerce a
prostitución, usuarias/os de drogas,
minorías étnicas, persoas sen teito,
etc.
� Atención social e sanitaria;

asesoramento, información e
acompañamento; derivación e
mediación sociosanitaria.

� Redución de danos.
� Promoción da saúde (vixilancia

epidemiolóxica, investigación,
prevención de enfermidades de
transmisión sexual e VIH).

� Defensa dos Dereitos Humanos,
sensibilización e denuncia da
vulneración dos dereitos básicos.

• Sensibilización e educación para o
desenvolvemento.
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o SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A
PAZ

� Contacto

R/ Valiño, 13, 1º.
15703 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 554 053.
Web: www.sgep.org
Mail: paz@sgep.org

� Obxectivos

• O Seminario Galego de Educación para a
Paz–Fundación Cultura de Paz é unha
organización sen ánimo de lucro,
independente e galiuniversal, que
procura facer realidade en nós, nas
persoas, na cidadanía e nas sociedades,
por medio da educación, os valores e
principios dunha cultura de paz.

• Traballo cooperativo: defenden e
promoven, interna e externamente, o
esforzo individual e colectivo, o traballo
en equipo, a cooperación, o apoio e a
axuda mutua, fronte ao individualismo e
a separación ríxida do saber.

• Pluralidade: O SGEP é unha organización
plural, non só na súa composición, senón
tamén na súa actuación, respectuosa
coas crenzas das/os súas/seus
integrantes, que se asenta na
diversidade de sensibilidades políticas,
relixiosas, de xénero, lingüísticas e
culturais distintas existentes no seu seo.

• Creatividade: a innovación, o
dinamismo, a procura de solucións
diversas e enxeñosas, en definitiva a
creatividade, que foi e segue a ser o sinal
de identidade propia do SGEP dende o
seu nacemento.

Outra Información de Interese



96

• Compromiso: o forte compromiso cos
valores e principios da Cultura da Paz
maniféstanse na motivación, no esforzo
e tenacidade que caracterizan ao SGEP.

• Dinamismo: dende o seu nacemento, o
SGEP demostra unha extraordinaria
capacidade de adaptación ao cambio no
seu propio desenvolvemento como
organización, froito da permanente
insatisfacción e da procura de máis e
mellores obxectivos, de máis e mellores
capacidades. Foxe o SGEP de caer na
autocompracencia ou de considerarse
unha entidade acabada e estática.

• Rigor: as iniciativas, actividades e
publicacións do SGEP procuran sempre a
máxima coherencia e rigor.

• Crítica construtiva: foxen en todo
momento do criticismo esaxerado, da
negatividade, do resentimento, da crítica
destrutiva e do pesimismo, procura, pola
contra, aportar, sempre en positivo,
visións e prácticas alternativas baseadas
no optimismo e na positividade.

• Estabilidade: a permanencia, a
continuidade das propostas e da propia
organización, déronlle estabilidade
interna e persoal, á entidade e á propia
xunta directiva, isto posibilitoulle
acumular unha experiencia asumida e
recoñecida externamente.

� Actividades

• O seu ámbito de actuación preferente é a
comunidade educativa, así como
organizacións prosociais, institucións
públicas e medios de comunicación.

• Sensibilización e denuncia
o Conferencias

� Encontros de Educación para a
Paz.
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o Actos
� Día Escolar pola Paz.
� Día Internacional dos Dereitos

Humanos.
o Debates. 

• Cooperación para o desenvolvemento.
• Publicacións e documentais.
• Premios e recoñecementos.
• Convivencia e conflitividade escolar.

o Programa Cine para Convivir.
o Cursos de formación do profesorado.
o Cursos de formación de monitoras/es.

• Ciberactivismo (sinatura de manifestos
online).

o CENTRO DA MULLER “VAGALUME”

� Contacto

R/ Loureiros 3, baixo.
15705 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 585 515.
Fax: 981 586 867.
Mail: pvagalume@gmail.com

• Centro de atención a nenos e adolescentes.

R/ Campiño do Carme, 2, baixo.
Tfno.: 981 571 770.

� Obxectivos

• Asesoramento e/ou prestación de apoio
sociolaboral, educativo, familiar e
emocional á muller inmigrante e/ou aos
seus fillos/as en situación de
vulnerabilidade social.

• Favorecemento da integración social e
laboral das mulleres.

Outra Información de Interese
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� Actividades

• Acompañamento e derivación.
• Asesoría xurídica.
• Orientación sociolaboral.
• Apoio emocional e atención psicolóxica.
• Formación prelaboral.
• Promoción cultural.
• Apoio psicoeducativo a nenos/nenas e a

adolescentes.
• Orientación familiar.

� NOTA: atención previa entrevista de valoración.

o ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE
VENEZOLANOS E VENEZOLANAS EN
SANTIAGO “AVESANTI”

� Contacto

Avda. Salamanca, 23, baixo dereita.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 665 951 620.
Web: http://avesanti.zubaga.com
Mail:avesanti@googlemail.com

� Obxectivos

• Contribución na integración venezolana
dentro da sociedade galega.

• Promoveción do emprego, da saúde, a
vivenda, a educación, así como de
actividades culturais e deportivas.

• Fomento do uso do galego dentro do seu
colectivo. 

� Actividades

• Organización de festas e celebracións:
Día da Nai, día de San Xoán, cea de
Nadal.

• Excursións e visitas culturais.
• Participación no Foro de Inmigración.
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o OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DE PERSOAS
INMIGRANTES E RETORNADOS

o ASOCIACIÓN BANDA ORIENTAL

� R/ Lisboa 20, baixo BR51.
15703 Santiago de Compostela. 

o COMUNIDADE ISLÁMICA EN GALICIA

� Avda. de Lugo, 257, 1º Esquerda.
15703 Santiago de Compostela. 

o COMUNIDADE GALAICO-ÁRABE “JENIN”

� R/ Nova de Abaixo 14, 5 D.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 607 730 688. 

o ASOCIACIÓN DE PERSOAS EMIGRANTES
GALEGAS RETORNADAS “RETORNO”

� R/ Conxo de Arriba, 27.
15706 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 531 698. 

o ASOCIACIÓN CULTURAL VÍA BRASIL–
GALICIA 

� R/ Pexigo de Arriba 31, baixo.
15703 Santiago de Compostela.
Tfno.: 695 814 556. 

o ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL E
ASISTENCIAL DE PERSOAS EMIGRANTES
RETORNADAS “DE IDA E VOLTA”

� R/ Santiago de Chile 27, 5 B.
15702 Santiago de Compostela.

Outra Información de Interese
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o ASOCIACIÓN CHAMBO PARA A PROMOCIÓN
SOCIAL

� R/ Rosa 42, 5 A.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 595 782. 

o COLECTIVO BRASILEIRO

� R/ Carballeira de San Lourenzo 46, baixo.
15705 Santiago de Compostela. 

o COORDINADORA DIOCESÁ DE ACCIÓN
CATÓLICA

� R/ Pexigo de Arriba 1-2, baixo.
15703 Santiago de Compostela. 

o MULLERES CRISTIÁS GALEGAS

� R/ Ensinanza, 23.
15703 Santiago de Compostela. 

o COCIÑA ECONÓMICA

� R/ Travesa, 13.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 581 028. 

o ASOCIACIÓN ÑANE RETA PARAGUAI

� R/ Cabo do Forno 17, 2.
15705 Santiago de Compostela.
Tfno.: 696 319 343. 

o ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS “COSIOR”

� R/ Santiago de Chile 16, 6 C.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 690 961 932. 
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o ASOCIACIÓN ONG “MI PERÚ”

� R/ Santiago del Estero 7, 5 E.
15702 Santiago de Compostela.
Tfno.: 652 844 224. 

o ASOCIACIÓN AMANI – GALIZA

� R/ Rosario, 17.
15704 Santiago de Compostela.
Tfno.: 981 580 652. 

o ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS

� R/ Fernando III O Santo 6, 5 A.
15702 Santiago de Compostela. 

o ASOCIACIÓN DE ARXENTINOS NO EXTERIOR

� R/ Miguel Ferro Caaveiro, 10.
15707 Santiago de Compostela. 

o INZAR

� R/ Hórreo, 19.
15701 Santiago de Compostela. 

o CASA DO BRASIL

� Av. De Lugo, 263.
15703 Santiago de Compostela.

Outra Información de Interese
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• XUSTIZA

ASISTENCIA XURÍDICA GRATUÍTA: 

Persoas beneficiarias: 
� Cidadanía española, da Unión Europea e

persoas estranxeiras que residan
legalmente en España, que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar.

� Persoas estranxeiras sen residencia legal,
que acrediten insuficiencia de recursos para
litigar, teñen dereito á asistencia letrada e á
defensa e representación gratuítas, nos
seguintes casos:
• Na orde xurisdicional penal.
• Na orde contencioso–administrativa e na

vía administrativa previa naqueles
procesos relativos a:
o Denegación de entrada.
o Devolución ou expulsión do territorio

español.
o Asilo.

Solicitude
� Nos xulgados correspondentes ó seu

domicilio:
• Xulgados de Santiago de

Compostela. R/ Viena s/n.
• Rexistro Civil (trámites: matrimonio

civil, nacionalidade, inscricións...) 
R/ Viena s/n. Tfno.: 981 540  369.

� No Colexio de Avogados correspondente
ó seu domicilio:
• Colexio de Avogados de Santiago de

Compostela. R/ Eduardo Pondal 4, baixo.
• Tfno.: 981 581 713.
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� CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

• Tfno.: 981 545.400 (central da Xunta).
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.
• Web: http://cpapx.xunta.es

• REPRESENTACIÓN CONSULAR EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA

o CONSULADO XERAL DE CUBA

� R/ Costa Santa Isabel 19.
15705 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 576.143. 

o CONSULADO HONORARIO DE FILIPINAS

� R/ Ourense 11.
15701 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 566 106. 

o CONSULADO DE FRANCIA

� R/ Montero Ríos 9, 2ºC.
15706 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 562 243. 

o CONSULADO XERAL DO PARAGUAI

� R/ Hórreo 26, 4ºA.
15702 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 937 401.

Outra Información de Interese
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• OUTRAS ASOCIACIÓNS E ENTIDADES DE
INTERESE

o COGAMI (Confederación Galega de
Minusválidos) // AMICO (Asociación de
Minusválidos Composteláns)

� R/ Modesto Brocos 7 Bloque 3, baixo.
15704 Santiago de Compostela. 

� Tfno.: 981 574 698.
� Enderezo electrónico:

correo@cogami.es

o FEAFES (Federación de Asociacións de
Familiares e Enfermos Mentais de Galicia)

� R/ Galeras 13, 1º oficinas 1-3.
15705 Santiago de Compostela. 

� Tfno.: 981 554 395.
� Web:www.feafesgalicia.org
� Enderezo electrónico:

feafesgalicia@feafesgalicia.org

o FUNGA (Fundación Galega para o impulso da
autonomía persoal e a atención ás persoas
en situación de dependencia)

� Avda. de San Lázaro, 85.
15706 Santiago de Compostela. 

� Tfno.:981 957 112.
� Web: www.funga.org
� Enderezo electrónico: funga@xunta.es

o CENTRO CULTURAL–SOCIAL XOÁN XXIII 
(Conta cun albergue para transeúntes e
persoas sen teito)

� R/ Castiñeiros s/n (Convento dos Padres
Franciscanos)
15704 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 581 952 // 981 585 030.
� Web: www.centrojuan23.org 
� Enderezo electrónico:

centroxoan23@yahoo.es
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o COMITÉ CIDADÁN GALEGO ANTISIDA

� R/ Betanzos 35, baixo.
15704 Santiago de Compostela.

� Tfno.: 981 573 401.
� Enderezo electrónico:

ccgantisida@hotmail.com

o ASPAS (Asociación de Pais de Persoas con
Discapacidade Intelectual

� R/ Santa Teresa de Jornet, 19
(San Marcos),
15890 Santiago de Compostela,

� Tfno.: 981 582 050,
� Web: www.asociacionaspas.org
� Enderezo electrónico:  

asociacionaspas@wanadoo.es

o AUTISMO GALICIA

� R/ do Home Santo, 74.
� 15703 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 589 344.
� Web: www.autismogalicia.org
� Enderezo electrónico:

info@autismogalicia.org

o SARELA (Asociación de Dano Cerebral de
Compostela)

� R/ do Ceo 3, baixo (As Cancelas).
� 15705 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 577 037.
� Enderezo electrónico:

asoc.sarela@telefonica.net //
centro.sarela@telefonica.net

Outra Información de Interese
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o DOWN COMPOSTELA 

� R/ Dublín 6, baixo.
� 15707 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 563 434.
� Enderezo electrónico:

info@downcompostela.org //
downsantiago@corevia.com //
assidoco@terra.es

o CENTRO XUVENIL DON BOSCO

� R/ Belvís, 2.
� 15703 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 582 243.
� Web: www.cxdonbosco.org
� Enderezo electrónico:

cxdonbosco@cxdonbosco.org

o ASOCIACIÓN DE BULIMIA E ANOREXIA DE
GALICIA

� Centro Sociocultural Aurelio Aguirre.
� Praza de aurelio Aguirre, 1.
� 15706 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 528 740 // 637 087 977 //

637 087 489 // 637 087 999.

o ITINERA (Asociación de voluntarios en saúde
mental)

� R/ do Ceo 10 bis, 2º, 1.
� 15705 Santiago de Compostela.
� Tfno.: 981 951 944. 
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o ASOCIACIÓN FONTE DA VIRXE DE
FAMILIARES E AMIGOS DOS ENFERMOS
MENTAIS

� R/ dos Truques 4, baixo.
� 15704 Santiago de Compostela. 
� Tfno.: 981 574 660 // 629 462 429.
� Centro de rehabilitación

• Lugar de Quistiláns (Bugallido).
• 15866 Ames.
• Tfno.: 981 884 239.

o OUTRAS CONCELLARÍAS DO CONCELLO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

� CONCELLERÍA DE FACENDA,
ORZAMENTOS E DEPORTES 

• R/ Galeras 5, 3º. 
• Tfno.: 981 543 103. 

� CONCELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

• Pazo de Raxoi. Pr. do Obradoiro.
• Tfno.: 981 542 328. 

� CONCELLERÍA DE MOBILIDADE,
SEGURIDADE CIDADÁ E SERVIZOS

• Pazo de Raxoi. Pr. do Obradoiro.
• Tfno.: 981 542 326. 

� CONCELLERÍA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURAS E RELACIÓNS
VECIÑAIS

• Pr. Camilo Díaz Baliño, s/n.
• Tfno.: 981 542 422. 

Outra Información de Interese
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� CONCELLERÍA DE PERSOAL, RÉXIME
INTERIOR E REFORMA ADMINISTRATIVA

• Pazo de Raxoi. Pr. do Obradoiro.
• Tfno.: 981 542 326.

� CONCELLERÍA DE REHABILITACIÓN E
CIDADE HISTÓRICA

• Praza de Cervantes 5, 1º.
• Tfno.: 981 542 437. 

� CONCELLERÍA DE TRANSPORTES E
MERCADOS

• Praza Camilo Díaz Baliño s/n.
• Tfno.: 981 568 210. 

� CONCELLERÍA DE URBANISMO E
VIVENDA

• Pazo de Raxoi, 2º. Pr. do Obradoiro.
• Tfno.: 981 542 439.

o OUTRAS CONSELLERÍAS DA XUNTA DE
GALICIA

� CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E
INDUSTRIA

• Tfno.: 981 545 400.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.
• Web: www.economiaefacenda.org

� CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
TRANSPORTES

• Tfno.: 981 545 400.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.
• Web: www.cptopt.xunta.es
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� CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

• Tfno.: 981 544 400.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.
• Web: www.edu.xunta.es

� CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

• Tfno.: 981 544 718.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela. 
• Web: http://mediorural.xunta.es

� CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

• Tfno.: 981 545 400.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela. 
• Web:http://culturaeturismo.xunta.es/

� CONSELLERÍA DO MAR

• Tfno.: 981 545 400.
• Edificio Administrativo San Caetano s/n.

15705 Santiago de Compostela.

� CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

• Tfno.: 981 547 323.
• Edificio Administrativo San Lázaro s/n.

15703 Santiago de Compostela. 

Outra Información de Interese
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• TELÉFONOS DE INTERESE

ANEXO. LISTAXES

ANEXO. LISTAXES

|Guía de recursos de Santiago de Compostela para persoas inmigrantes e retornadas

Emerxencias SOS Galicia 112 // 900 444 222

Urxencias sanitarias 061

Bombeiras/os 080 // 981 581 010

Policía Municipal 092

Policía Nacional 091

Policía Autonómica 981 546 474

Garda Civil 062 // 981 581 611

Teléfono da/o nena/o 112

Teléfono da muller 900 400 273

Teléfono da/o maior 900 333 666

Oficina de Estranxeiras/os 
A Coruña 981 989 327. R/ Real 53

Brigada de Estranxeiría. Policía
Nacional. Santiago de Compostela R/ Rodrigo de Padrón s/n

Alta Inspección de Educación
(Homologación e validación de
títulos educativos). A Coruña

981 989 550.

R/ Durán Loriga 9, 5º

Estación de autobuses 981 587 700

Estación de tren 981 520 202 // 902 240 202

Taxis (Radio Taxi) 981 569 292

Información municipal 010

Oficina do/a consumidor/a 981 542 314
Valedor do Pobo
Santiago de Compostela 981 569 740. R/ do Hórreo 65.

Facenda. Santiago de Compostela 981 584 040.
R/ Salgueiriños s/n
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1. REDE DE CENTROS DE ENSINO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

ESCOLAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

EI Municipal de Conxo 
eimconxo@telefonica.net
Praza Aurelio Aguirre, 1-Conxo. 15706.
Tfno.: 981 523 435 e 981 524 132.

EI Santa Susana 
Paseo da Ferradura, 1. 15.705.
Tfno.: 981 580 602.

EI Vite 
Rotonda de Lalo Hernández. 15.704.
Tfno.: 981 563 848.

EI Casa do neno 
casa.do.neno@teleline.es
cpr.casadelnino@edu.xunta.es
R/ da Canteira de Arriba, 17. San Lázaro. 15.703.
Tfno.: 981 587 830.

EI Raiola 
cpr.raiola@edu.xunta.es
Rúa de Raiola, 2. Lamas de Abade. 15.702.
Tfno.: 981 594 060.

EI Santa Marta 
R/ do Escultor Ferreiro, 4. 15.706.
Tfno.: 981 598 950.

EI Amigos 
Área Central, Local 33-F 15.707.
Tfno.: 981 581 645.

EI Breogán 
cpr.breogan.santiago@edu.xunta.es
Campus Universitario Sur. Avda. de Vigo, 3 15.705.
Tfno.: 981 590 973.

EI Brincadeira 
Salvadas, 47- Baixo 15.705.
Tfno.: 981 570 405.

EI Cativos 
cativos@terra.es
R/ do Restollal, 26 15.705.
Tfno.: 981 592 005.

Outra Información de Interese
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EI El jardín de los mimos 
Virxe da Cerca, 21 15.703.
Tfno.: 981 576 137.

EI Mami 
Feáns, 9-Baixo 15.705.
Tfno.: 981 573 653.

EI Os rapaciños 
cpr.osrapacinos@edu.xunta.es
Concheiros, 48 15.703.
Tfno.: 981 583 636.

EI Paparolo 
Campo do Cruceiro do Gaio, 10 15.705.
Tfno.: 981 566 305.

EI Picariños 
A Rosa, 30-Baixo 15.701.
Tfno.: 981 598 942.

EI Rubido Romero 
República Arxentina, 23 15.701.
Tfno.: 981 591 172.

EI Snoopy 
García Prieto, 53-B 15.706.
Tfno.: 981 520 175.

EI Dolores Ramos 
cpr.dolores.ramos@edu.xunta.es
Santiago León de Caracas, 11. 15701.
Tfno.: 981 591 475.

EI Las Colinas 
cpr.lascolinas@edu.xunta.es
Travesa do Paxonal 3, 15702.
Tfno.: 981 592 005.

Santa Apolonia 
secretaria@staapolonia.net
Poza Real, 5, A Rocha-Conxo 15706.
Tfno.: 981 520 273.

EI San Paio-Benedictinas 
Antealtares, 23. 15704.
Tfno.: 981 583 127.
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ESCOLAS RURAIS PÚBLICAS

CEIP A Peregrina 
ceip.aperegrina@edu.xunta.es
Lugar da Peregrina, 12, A. Peregrina. 15.898.
Tfno..: 981 563 995.

EEI A Susana Marrozos 
eei.dasusana@edu.xunta.es
Rúa da Centieira, 3. Marrozos. 15.893.
Tfno..: 981 539 898.

EEI Feáns Villestro 
eei.feans.villestro@edu.xunta.es
Lugar de Feáns, 14. Villestro. 15.896.
Tfno.: 981 537 490.

EEI O Gaioso-O Eixo 
eei.gaioso@edu.xunta.es
Lugar do Gaioso, 1, 1º andar. O Eixo. 15.893.
Tfno.: 981 549 575.

EEI O Rial-Laraño 
eei.rial@edu.xunta.es
Lugar de Reibó, 2-A. Laraño. 15.896.
Tfno.: 981 524 165.

EEI O Sisto Marrozos 
eei.bispo.teodomiro@edu.xunta.es
Travesa do Sisto, 43. Marrozos. 15.893.
Tfno.: 981 539 897.

CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA PÚBLICOS

CEIP Apóstolo Santiago 
ceip.apostolo.santiago@edu.xunta.es
Rúa Betanzos, 55- 15 .703.
Tfno.: 981 589 984.

CEIP A. Casas Novoa 
ceip.casas.novoa@edu.xunta.es
A Sionlla de Abaixo, 10. 15. 884.
Tfno.: 981 888 044.

CP Colexiata de Sar 
centro.colexiata.sar@edu.xunta.es
Rúa de Sar, 68 B. 15.702.
Tfno.: 981 562 018.

Outra Información de Interese
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CEIP Fontiñas 
ceip.fontinhas@edu.xunta.es
Rúa de Roma, 15. 15.707.
Tfno.: 981 560 741.

CEIP Lamas de Abade 
ceip.lamas.abade@edu.xunta.es
Rúa de Lamas de Abade, 25. 15.892.
Tfno.: 981 523 313.

CEIP López Ferreiro 
ceip.lopez.ferreiro@edu.xunta.es
Avda. Xoán XXIII, 8. 15.704.
Tfno.: 981 583 459.

CEIP Monte dos Postes 
ceip.monte.postes@edu.xunta.es
Rúa das Fontiñas, 79. 15.707.
Tfno.: 981 589 884.

CEIP Pío XII 
ceip.pio12@edu.xunta.es
Rúa de Poza de Bar, 15. 15.705.
Tfno.: 981 562 522.

CEIP Quiroga Palacios 
ceip.cardeal.quiroga@edu.xunta.es
Rúa de Villaldía , 33. 15.706.
Tfno.: 981 520 196.

CEIP Raíña Fabiola 
ceip.rainha.fabiola@edu.xunta.es
Rúa de Entregaleras, 15. 15.705.
Tfno.: 981 585 372.

CEIP Ramón Cabanillas 
ceip.ramon.cabanillas@edu.xunta.es
Rúa do Castiñeiriño, 21. 15.702.
Tfno.: 981 593 130.

CEIP Rodríguez Xixirei 
ceip.mestre.rodriguez.xixirei@edu.xunta.es
Lugar da Esquipa, A Sabugueira, 22.
Lavacolla . 15.820.
Tfno.: 981 888 351.

CEIP Roxos Villestro 
ceip.roxos@edu.xunta.es
Rúa da Barrosa, 74. Villestro. 15.896.
Tfno.: 981 537 167.
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CEIP Vite 
ceip.vite1@edu.xunta.es
Avenida do Burgo das Nacións, 8. 15.705.
Tfno.: 981 585 908.

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

C. A Barcia 
cee.barcia@edu.xunta.es
O Carballal, 79. Villestro Apdo. 276 - 15.896.
Tfno.: 981 537 401.

C. Rexional de Xordos 
cee.xordos@xunta.es
San Paio do Monte, 1-A. 15.897.
Tfno.: 981 562 977.

C. Duques de Lugo–ASPANAES 
aspanaessantiago@yahoo.es
Raiola, 6 – 15.702.
Tfno.: 981 596 589.

CEE para alumnado con trastornos graves de conduta 
centro.transtornos@edu.xunta.es
Rúa San Paio s/n -15898.

INSTITUTOS PÚBLICOS DE ENSINO SECUNDARIO

IES Antón Fraguas 
ies.antonio.fraguas@edu.xunta.es
Londres, 10 – 15.707.
Tfno.: 981 588 498.

IES Arcebispo Xelmírez I 
ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.es
Poza de Bar, s/n 15.705.
Tfno.: 981 584 321.

IES Arcebispo Xelmírez II 
ies.arcebispo.xelmirez.2@edu.xunta.es
Irmandiños, 15 – 15.704.
Tfno.: 981 561 435.

IES Compostela 
ies.compostela@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/iescompostela/ 
Lamas de Abade, 23 – 15.892.
Tfno.: 981 523 239.
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IES Eduardo Pondal 
ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal
Doutor Maceira, 9 – 15.706.
Tfno.: 981 522 154 e 981 521 201.

IES As Fontiñas 
ies.as.fontinas@edu.xunta.es
Estocolmo, 5 – 15.707.
Teléfono: 981 573 440 e 981 573 480.

IES Lamas de Abade 
ies.lamas.abade@edu.xunta.es
Raiola, 8 – 15.702.
Tfno.: 981 592 461 e 981 592 658.

IES Monte de Conxo 
ies.monte.conxo@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/iesmontedeconxo
Rosalía de Castro, 133 - 15.706.
Tfno.: 981 534 094 e 981 522 062.

IES Pontepedriña 
ies.pontepedrina@edu.xunta.es
Amor Ruibal, 28 - 15.702.
Tfno.: 981 531 013.

IES Rosalía de Castro 
ies.rosalia.castro@edu.xunta.es
www.institutorosalia.org
Rúa de San Clemente, 3. 15.705.
Tfno.: 981 569 650.

IES San Clemente 
ies.sanclemente@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/iessanclemente 
San Clemente, 1 – 15.705.
Tfno.: 981 580 496.

IES Sar 
ies.sar@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/iesdesar 
Curros Enríquez, 20 - 15.702.
Tfno.: 981 563 321 e 981 564 347.
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CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

A Inmaculada 
cpr.lainmaculada.santiago@edu.xunta.es
Concepción Arenal, 11 – 15.702.
Tfno.: 981 586 191.

A Milagrosa 
cpr.milagrosa.santiago@edu.xunta.es
Rúa da Milagrosa 6 – 15.706.
Tfno.: 981 520 791.

Compañía de María 
maria@planalfa.es
cpr.compania.maria.santiago@edu.xunta.es
Ensinanza, 3 – 15.703.
Tfno.: 981 587 500.

Divino Mestre 
cpr.divino.maestro.santiago@edu.xunta.es
Doutor Blanco Nájera, 2 – 15.706.
Tfno.: 981 522 289.

La Salle 
sallego@planalfa.es
cpr.lasalle.santiago@edu.xunta.es
San Roque, 6 –15.704.
Tfno.: 981 584 611.

Nosa Señora dos Remedios 
cpr.remedios@edu.xunta.es
Orfas, 5 – 15.703.
Tfno.: 981 585 850.

San Francisco Xabier 
cpr.sanfrancisco.javier@edu.xunta.es
Virxe da Cerca, 31 - 15.703.
Tfno.: 981 581 908.

San Paio 
cpr.sanpelayo@edu.xunta.es
Virxe da Cerca, 15-16-17 – 15.703.
Tfno.: 981 587 112.

San Xosé de Cluny 
cpr.sanjose.cluny.santiago@edu.xunta.es
A Rosa, 13 – 15.701.
Tfno.: 981 592 540.

Outra Información de Interese
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San Xurxo 
cpr.sanjorge@edu.xunta.es
Avda. de Coimbra, 24 – baixo. 15705.
Tfno.: 981 581 398.

Seminario Menor 
smasuncion@planalfa.es
cpr.seminario.asuncion@edu.xunta.es
Quiroga Palacios 2 A – 15.703.
Tfno.: 981 589 200.

Vilas Alborada 
cpr.vilas.alborada@edu.xunta.es
Corredoira das Fraguas, 26-28 –15.703.
Tfno.: 981 585 791.

Xuventude 
cpr.juventud@edu.xunta.es
Concheiros, 43 – 15.703.
Tfno.: 981 587 597.

CENTROS PRIVADOS

Tesdai  
cpr.tesdai@edu.xunta.es
Rosalía de Castro 42 A.
Tfno.: 981 597 387.

Junior’s 
secretaria@colegiojuniors.com
Silvouta-Roxos, 89 -15.896 Aptdo. 780.
Tfno.: 981 537 306.

Peleteiro 
peleteiro@peleteiro.com
San Pedro de Mezonzo, 27 – 15701.
Tfno.: 981 591 475.

Santa Apolonia 
apolonia@furtunet.es
cpr.santa.apolonia@edu.xunta.es
Poza Real, 5 – A Rocha Conxo 15706.
Tfno.: 981 520 273.

O Raio verde 
Oraioverde@oraioverde.com
cpr.raio.verde@edu.xunta.es
Rúa das Angustias, 31 baixo. 15703.
Tfno.: 981 577 797.
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Forhermo 
cpr.forhermo@edu.xunta.es
Rúa Sánchez Freire, 58 baixo 15706.
Tfno.: 981 534 163.

Fesan 
Igam-fesan@terra.es
Rúa de Severino Riveiro Tomé, 9 baixo 15702.
Tfno.: 981 534 143.

2. REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIS DA CIDADE

o A PEREGRINA
A Peregrina s/n

o A ROCHA
CSC de A Rocha. R/ do Beado, 1 Rocha Vella.
Santiago de Compostela.

o A TRISCA
R/ Corredoira das Fraguas, 92.
Tfno.: 981 543 191.
Fax: 981 543 192.

o ALMÁCIGA
Travesa de Basquiños, 7 e 9 baixo.

o AMIO
R/ A Muíña, 63.
15703
Amio - San Lázaro
avmontedogozo@yahoo.es

o ARÍNS
R/ San Martiño, 16.
15892.
Aríns.

o AS CANCELAS
R/ Calzada das Cancelas, 19 baixo.

o BANDO
R/ Coto dos Olmos, 19.
15890.
Santiago de Compostela.
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o BERDÍA
Estación de Verdía, s/n.
15884.

o BUSTO
Lugar de Vilariño, 20.
15884.

o CARDENAL QUIROGA
R/ Samos, 6, baixo.

o CASA AGRARIA
R/ Tabaniscas, 12.
15704.

o CASCO HISTÓRICO
R/ Santa Cristina, 22 baixo.

o CASTIÑEIRIÑO
R/ Virxe de Fátima, 1.

o CESAR
R/ Casas de Arriba,s/n.
15884.

o CHOUPANA
R/ Escultor Ferreiro, 4.

o CONXO
Pr. Aurelio Aguirre, 1.
Conxo.
Tfno.: 981 528 740.
Fax: 981 528 739.

o ENFESTA
Lugar de Forte, s/n.
15884.

o FIGUEIRAS
Escola de Codesas s/n.
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o FONTIÑAS
R/ Berlín, 13.
Tfno.: 981 528 750.
Fax: 981 528 745.

o GRACIA
R/ San Silvestre, 6.
15890.

o GRIXOA
Lugar da Igrexa, s/n. Grixoa.
15878.

o GUADALUPE
Camiño de Vilares, 1.
15701.

o LAMASCAL
Lamascal, 17.
15898.

o LARAÑO
R/ Riobo s/n.
Laraño.

o LAVACOLLA
Palco da Música de Lavacolla.

o LOCAL ENSANCHE
Pr. de Vigo, 1-1º C.

o MARANTES
Cortos, s/n. Marantes.
15884.

o MARROZOS
Ardagán de Arriba, 7.

o NEMENZO
Nemenzo de Arriba. Campo do Monte, s/n.
15884.

Outra Información de Interese
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o EIXO-BORNAIS
Lugar de Bornais s/n.

o ENSANCHE
Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tfno.: 981 543 001.
Fax: 981 543 002.

o VISO
R/ do Ameneiral, 7, baixo.

o PONTEPEDRIÑA
R/ Amor Ruibal, 26 baixo.

o ROMAÑO
Torreira 18 baixo.

o SAN LOURENZO
R/ Carballeira de San Lourenzo, 2.

o SAN PEDRO
R/ Fraguas, 37 baixo.
15703.

o SAN XULIÁN DO CARBALLAL
Lugar de Quintáns. Lavacolla s/n.
15820.

o SANTA CRISTINA DE FECHA
Lugar de Roxido, 8
15898.

o SAR
R/ Ponte do Sar, 43 baixo
(esquina rúa Diego Bernal).

o VIDÁN
R/ da Ponte Vella s/n (Casona de Fuentes).

o VILLESTRO
Lugar de Quintáns - Villestro.
15.896.
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o VISTA ALEGRE
R/ Bispo Pélaez 7 baixo.
15705.

o VITE
R/ Carlos Maside, 7.
Tfno.: 981 542 490.
Fax: 981 542 489.

3. LISTAXE DE TITULACIÓNS DA USC

Ciencias da Saúde

• Diplomatura en Enfermaría 

• Diplomatura en Enfermaría (Lugo) adscrita 

• Licenciatura en Farmacia 

• Licenciatura en Medicina 

• Licenciatura en Odontoloxía 

• Licenciatura en Veterinaria (Lugo) 

Ciencias Experimentais

• Diplomatura en Óptica e Optometría 

• Licenciatura en Bioloxía 

• Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 
(2º ciclo) (Lugo) 

• Licenciatura en Física 

• Licenciatura en Matemáticas 

• Licenciatura en Química 

• Licenciatura en Química (2º ciclo) (Lugo) 

Outra Información de Interese



124

Ciencias Xurídicas e Sociais

• Diplomatura en Ciencias Empresariais (Lugo) 

• Diplomatura en Educación Social 

• Diplomatura en Relacións Laborais 

• Diplomatura en Relacións Laborais (Lugo) adscrita 

• Diplomatura en Traballo Social

• Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas 

• Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas 
(2º ciclo) (Lugo) 

• Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual 

• Licenciatura en Dereito 

• Licenciatura en Economía 

• Licenciatura en Pedagoxía 

• Licenciatura en Psicoloxía 

• Licenciatura en Psicopedagoxía (2º ciclo) 

• Licenciatura en Xornalismo 

• Mestre, especialidade de Educación Física (Lugo) 

• Mestre, especialidade de Educación Infantil 

• Mestre, especialidade de Educación Infantil (Lugo) 

• Mestre, especialidade de Educación Musical 

• Mestre, especialidade de Educación Primaria 

• Mestre, especialidade de Educación Primaria (Lugo) 

• Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira 

• Mestre, especialidade de Lingua Estranxeira (Lugo) 
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Ensinanzas Técnicas

• Enxeñaría Agrónoma (2º ciclo) (Lugo) 

• Enxeñaría de Montes (2º ciclo) (Lugo) 

• Enxeñaría Química 

• Enxeñaría Técnica Agrícola, especialidade en 
Explotacións Agropecuarias (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica Agrícola, especialidade en 
Hortofruticultura e Xardinería (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica Agrícola, especialidade en 
Industrias Agrarias e Alimentarias (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica Agrícola, especialidade en 
Mecanización e Construcións Rurais (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica Forestal, especialidade en 
Explotacións Forestais (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en 
Química Industrial (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas 

• Enxeñaría Técnica de Obras Públicas, especialidade
en Transportes e Servizos Urbanos (Lugo) 

• Enxeñaría Técnica en Topografía (Lugo) 

Humanidades

• Licenciatura en Filoloxía Alemá 

• Licenciatura en Filoloxía Clásica 

• Licenciatura en Filoloxía Francesa 

• Licenciatura en Filoloxía Galega 

• Licenciatura en Filoloxía Hispánica 

• Licenciatura en Filoloxía Hispánica (Lugo) 

• Licenciatura en Filoloxía Inglesa 
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• Licenciatura en Filoloxía Italiana 

• Licenciatura en Filoloxía Portuguesa 

• Licenciatura en Filoloxía Románica 

• Licenciatura en Filosofía 

• Licenciatura en Historia 

• Licenciatura en Historia da Arte 

• Licenciatura en Humanidades (Lugo) 

• Licenciatura en Xeografía 

Titulacións propias

Titulacións de 1º Ciclo

• Graduado en Ciencias Criminolóxicas e da 
Seguridade Pública 

• Diploma en Xestión de Empresas Hostaleiras 

Titulacións de 2º Ciclo

• Gran Diploma de Xestión e Dirección de 

Empresas Hostaleiras 
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