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Identificación 
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http://ayudaafamiliasseparadas.es 
Facebook: https://www.facebook.com/agpns.info/  
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Datos básicos da Asociación  
DENOMINACIÓN   RAZÓN SOCIAL NIF  

ASOCIACIÓN GALEGA DE PAIS E NAIS 
SEPARADOS  
 

G15483365  

DATA DE CONSTITUCIÓN LEGAL   ÁREA DE ACTUACIÓN   ÁMBITO 
TERRITORIAL 

07/10/1994   PAIS, NAIS E FILLOS EN 
SITUACIÓN DE RUPTURA 
FAMILIAR 

  GALICIA 

N° DE PERSOAS SOCIAS/SIMPATIZANTES DA 
ENTIDADE  

 COTA OU ACHEGA ANUAL  

Socios: 40 socios de cota,  90 socios 
colaboradores, 916 simpatizantes  

  40  

 
FINALIDADE DA ENTIDADE 
País e nais separados que queremos exercer as nosas obrigas cós fillos de xeito compartido. 
Non queremos que nos arreden da vida dos nosos fillos polo feito de estar separados 
 
ACTIVIDADES DA ENTIDADE 
Axuda, asesoramento e información a pais, nais e fillos en situación de separación ou divorcio 
Promover a conciliación e a mediación familiar en ben dos fillos e prevención da violencia de xénero. 
Promover cambios sociais que favorezan a igualdade e a corresponsabilidade parental tanto nas 
institucións públicas como nas leis que os potencien. 
 
CENTROS, SERVIZOS OU ACTIVIDADES QUE DEPENDAN DA ENTIDADE OU QUE ÉSTA PRESTE 
Grupo de autoaxuda no Centro Sociocultural de Vite, páxina Web con información, páxina Facebook, 
redes sociais, terapia psicolóxica, asesoramento práctico, asesoramento xurídico, atención 
telefónica.  
Programas do SAFIM Servizo de Apoio Familiar Integral e Multidisciplinar: “Programa Ruptura de 
Parella, non de Familia”, Mediación Familiar (extraxudicial), Coordinación de Parentalidade. 
Desenvolvidos nos locais da Casa das Asociacións de Benestar Social CABES (Santiago de 
Compostela) e noutros puntos de Santiago e Galicia. Contan coa ferramenta de contacto e 
información: www.safim.gal.  
 
 
MEDIOS MATERIAIS, RECURSOS HUMANOS 
Actividades desenvolvidas por socios voluntarios da Asociación: Tfs principais de contacto: 
664782590 (Lugo), 679415033 (Coruña), 619707286 (Santiago), 679998931-649757144 (Ferrol), 
620598600 (Vigo), 617235835 (Pontevedra), 649964005 (Monforte), 646698640 (Ourense). Punto 
de encontro os sábados de 17h a 21h no Centro Sociocultural de Vite en Santiago de Compostela, 
tf.616849103.  
Actividade desenvolvida por persoal contratado con cargo á subvención IRPF 2019 da Conselllería de 
Política Social da Xunta de Galicia para o proxecto subvencionado no 2020: “Programa Ruptura de 
Parella, non de Familia”. 
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Actividade desenvolvida polos profesionais colaboradores, parcialmente financiada pola propia 
AGPNS e polos usuarios: Mediación Familiar (extraxudicial), Coordinación de Parentalidade 
(proxecto piloto). Dúas psicólogas e dúas avogadas que atenden presencialmente e por medios 
telefónicos e telemáticos (descritos en www.safim.gal).  
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Composición da Xunta Directiva 
Renovación da xunta directiva, 26 de outubro de 2019 en Oleiros (A Coruña): 

Presidente: Lois M. Toirán Vázquez; Vicepresidente: Abel Lamas Sánchez; Secretario: 

Francisco Torrente Hortas; Vicesecretario: Isabel Pereira Parga; Tesoureiro: Antón Díaz 

Piñeiro; Vicetesoureiro: Juan Boo Boo; Vogais: Jesús Mucientes Martín, Marian Lago Ramos, 

Saturnina Fuentes Marín, Marcos Martínez Ronquete, Carlos Varela Varela; Vogais 

suplentes: Antonio Montes Pazó, Diego Camilo Leal Adrio, Carlos Manuel Gayoso 

Marchante. 
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Informe de contas 
Ingresos 2020 

Financiamento propio  
Cotas de socios 1.480,00 € 
Doazóns de socios 0,00 € 
Outros ingresos 0,00 € 

Total 1.480,00 € 
 
Subvencións recibidas  

Subvención 0,7% IRPF 12.789,21 € 
Total 12.789,21 € 
 
Outras fontes de Financiamento  

Intereses/Outros 0,00 € 
Total  0,00 € 

 
Total ingresos 14.269,21 € 

Gastos 2020 
Correntes  

Mantemento AGPNS 55,00 €  
Actividades AGPNS 112,30 € 
Outros gastos AGPNS  304,81 € 
Actividades SAFIM 2090,86 € 
Dietas SAFIM 34,16€ 
Administración SAFIM 1004,7 € 

Total gastos correntes 16.538,01 € 
 
Persoal 

Persoal AGPNS 0,00 € 
Persoal AGPNS  11.768,17 € 

Total gastos persoal  11.768,17 € 
 
 
Investimentos 

Equipamentos SAFIM 0,00 € 
Total gastos investimentos 00,00 € 
 
Total gastos  15.370,00 € 

 

Desglose de ingresos/gastos por programa específico do SAFIM 

 RPNF MDCN CRPR 
Subvención    12.789,21 €                    -   €                    -   €  

Gastos    12.981,01 €           759,81 €         1.157,06 €  
Financiamento propio AGPNS          191,80 €            759,81 €          1.157,06 €  

 

Resumo da actividade desenvolvida 
Actividade desenvolvida polos socios voluntarios: información, orientación e apoio a integrantes de 

familias con procesos de separación; pola Asociación Galega de Pais e Nais Separados; ámbito 

autonómico. Cada ano aténdese unha media aproximada de 300 persoas: 
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• Atención telefónica mediante 8 números de teléfonos distribuídos nas principais localidades 
de Galicia.  

• Asesoramento e orientación con entrevista persoal. 

• Relación de profesionais concertados. 

• Apoio e asesoramento en casos urxentes 

• Colaboración con outras entidades do estado: CONPAPAYMAMA 

• Atención de consultas e subministro de información por Email, Web, Facebook e Whatsapp 

• Mantemento da páxina de Facebook https://www.facebook.com/agpns.info/  

• Mantemento da Web da AGPNS: http://ayudaafamiliasseparadas.es 

• Solicitude e xestión do programa subvencionado durante o 2020 pola Conselllería de Política 
Social da Xunta de Galicia con cargo aos fondos provintes do 0,7% do IRPF 2019. Deseño e 
mantemento da web informativa e de contacto www.safim.gal.  

• Xestión e confinanciamento dos programas: Mediación Familiar (extraxudicial), Coordinación 
de Parentalidade (proxecto piloto). 

 

A actividade conxunta desenvolvida con cargo á subvención do 0,7% do IRPF 2019 da Consellería de 
Política Social da Xunta de Galicia para o proxecto subvencionado no 2020: “Programa Ruptura de 
Parella, non de Familia”, e a realizada nos programas que financiou directamente a propia AGPNS:  
Mediación Familiar (extraxudicial) e  Coordinación de Parentalidade (proxecto piloto), descríbese no 
ANEXO. 
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Participación social e voluntariado 

 

Participación en actividades realizadas polos voluntarios da AGPNS no 2020 

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA                  Nº 

PERSOAS              
HORAS/ANO 

 

Información e asesoramento persoal   6                                450 

Información e contactos: 

• Correo electrónico 

• https://www.facebook.com/agpns.info/                

3                           300 

 

Web ayudaafamiliasseparadas.com      1                                100 

Web www.safim.com 1 500 

Administración e xestión                                                 3 1400 

Contacto con organismos e institucións 

 

5 60 

Total                                       2810 

 

Relación de actividades principais 

• Reunión aberta en Santiago da Xunta Directiva da Asociación Galega de Pais e Nais 
Separados (1/02/2020). 

• A AGPNS  obtivo para o ano 2020, na convocatoria de subvencións correspondentes ao 
exercicio 2019 de Programas de interese xeral para fins de carácter social, subvencionados 
con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política 
Social,  recursos para a contratación de persoal a tempo parcial e a xestión do programa: 
Programa “Ruptura de Parella, non de Familia”. 

•  A AGPNS non obtivo no 2020 continuidade da subvención dos programas: Programa de 
Mediación Familiar Extraxudicial e Programa de Coordinación de Parentalidade. Debido  a 
isto, asumiuse con cargo aos fondos da AGPNS o financiamento dunha serie de casos con 
atención iniciada e formalizáronse colaboracións cos profesionais para establecer cotas de 
pago polos usuarios.  

• Tódolos programas ofrecéronse de maneira pública e integrada baixo a fórmula de “Servizo 
de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar” (SAFIM). 

• Presentación na Consellería de Política Social, o 7 de febreiro, de recurso de reposición con 
alegacións á “Insuficiente valoración que se lle outorga ao programa de Coordinación de 
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Parentalidade” na Convocatoria 2019 de subvencións destinadas á realización de programas 
de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do 
IRPF. 

• Presentación na Consellería de Política Social, o 17 de febreiro,  das memorias auditadas 
xustificativas da actividade do ano 2019 correspondentes aos programas: Programa 
“Ruptura de Parella, non de Familia”, Programa de Mediación Familiar Extraxudicial e 
Programa de Coordinación de Parentalidade. 

• Reunión o xoves 22 de febreiro na Dirección Xeral de Familia para revisar a resolución da 
convocatoria de subvencións correspondentes ao exercicio 2019 de Programas de interese 
xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% 
do IRPF, para o ano 2020. 

• Reunión o 3 de marzo coa Directora Xeral de Familia para estudar medidas de apoio á 
parentalidade positiva, corresponsabilidade parental, mediación familiar e coordinacion de 
parentalidade. 

• SOLICITUDE RENOVACIÓN ESPAZO SEDE SOCIAL CABES. ASOCIACIÓN GALEGA DE NAIS E PAIS 

SEPARADOS (14/05/2020) contestado positivamente o 7/07/2020. 

• Reunión telemática da Xunta Directiva da AGPNS para tratar as adaptacións á situación 
ocasionada polo COVID-19  (28/05/2020). 

• Reunión aberta da Xunta Directiva da Asociación Galega de Pais e Nais Separados e 
Asemblea aberta da Asociación. Xantar de confraternización. En Melide (18/07/2020). 

• Reunión coa Presidencia da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia POIG para 

estudar a incorporación da AGPNS, en Santiago (30/09/2020) 

• Reunión telemática da Xunta Directiva da AGPNS para decidir a participación na 
convocatoria de subvencións correspondentes ao exercicio 2020 de Programas de interese 
xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% 
do IRPF, para o ano 2021 (3/10/2020) 

• Reunión telemática da Xunta Directiva da AGPNS sobre cuestións varias, entre elas a 
aprobación da solicitude de subvención 0,7% IRPF no 2020 (18/10/2020) 

• Participación da Asociación Galega de Pais e Nais Separados na primeira e segunda reunións 
do Consello Galego de Benestar Social de 2020. Revisión do Anteproxecto de Decreto polo 
que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia (19/02/20) e revisión do Proxecto de Orde pola que se 
regula a presentación e a comunicación das reclamacións en materia de servizos sociais 
(10/12/20). 
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ANEXO – Memoria de actuacións comúns a programas da AGPNS 
 

CONVOCATORIA 07,% IRPF ANO: 2019 

ENTIDADE: Asociación Galega de País e Nais Separados - (AGPNS) 

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS:  

• Programa “Ruptura de Parella, non de Familia” 

 

PROGRAMAS NON SUBVENCIONADOS, apoiados pola propia AGPNS:  

• SERVIZO de Mediación Familiar (extraxudicial) 

• SERVIZO de Coordinación Parental – Proxecto Piloto 

 

Localización territorial  RPNF-MDCN-CRPR (SAFIM) 

A actividade de atención diaria aos usuarios e a actividade de información e difusión, 

realizouse con sede en Santiago de Compostela, pero dende a Declaración do Estado de 

Alarma por COVID-19 a actividade realizouse total ou parcialmente en modalidade 

telemática.  Realizouse puntualmente atención presencial de usuarios en Vigo, o que tivo 

lugar en locais de pago por hora de servizo. 

O Concello de Santiago de Compostela continuou poñendo á disposición da AGPNS un 

despacho de oficina e o acceso aos recursos compartidos na Casa das Asociacións de 

Benestar Social (Rúa Manuel María, 6 15705 Santiago de Compostela), excepto no mes de 

agosto por motivos de non dispoñibilidade, cando se desprazaron as actividades a un espazo 

de pago por uso. 

A pesar de que a Universidade de Santiago non prorrogou o convenio de colaboración 

durante o ano 2020, seguimos colaborando na actividade de promoción da Parentalidade 

Positiva coa Unidade de Psicoloxía Forense (UPF).  

A organización da prestación do servizo en cada programa realizouse atendendo á seguinte 

organización, en función da financiación recibida da Consellería de Política Social ou se só 

contaba co apoio da propia AGPNS: 

• RPNF (subvencionado) 

o Atención presencial desenvolta principalmente en Santiago de Compostela, 

puntualmente en Vigo, e atención telemática para toda Galicia. Foi realizada 

por unha técnico contratada con xornada de 16h/semana, que desenvolveu a 

súa labor os luns e mércores de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h. 

• MDCN (non subvencionado) 
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o Asinouse un contrato/convenio de colaboración para continuar coa atención 

dos usuarios que xa iniciaran os seus procesos de mediación familiar, con 

financiamento da AGPNS. Os novos usuarios foron atendidos establecéndose 

unha cotas reducidas que os usuarios aboaban ás técnicos. 

▪ Santiago: atención baixo demanda 

▪ Vigo: atención baixo demanda 

• CRPR (non subvencionado) 

o Asinouse un contrato/convenio de colaboración para continuar coa atención 

dos usuarios que xa iniciaran os seus procesos de Coordinación Parental, con 

financiamento da AGPNS. Os novos usuarios serán atendidos establecéndose 

unha cotas reducidas que os usuarios aboarán á técnico. A atención de casos 

abrangueu ás catro provincias. 

Metodoloxía ou instrumentos utilizados 

Para optimizar os recursos, axilizar a atención dos usuarios demandantes, informar e orientar 

aos posibles interesados, preservando a neutralidade das figuras do mediador e coordinador 

parental, ofreceuse ao público un vía común de acceso a calquera dos tres programas, 

denominándoselle “Servizo de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar” (SAFIM).   

 

Actuacións realizadas en colaboración conxunta dos tres programas da AGPNS 

Mantívose actualizada unha páxina Web: www.safim.gal  informativa de cada un dos 

programas e da súa oferta coordinada, que dispón de un formulario para establecer o 

contacto  dos usuarios 

Habilitáronse os correspondentes correos electrónicos, xeral e de cada programa para a 

comunicación cos usuarios: info@safim.gal ; rupturadeparella@safim.gal ; 

mediación@safim.gal ; coordinadorparental@safim.gal . 

 

Número de usuarios directos atendidos nos programas durante 2020 
• RPNF: Un total de 36 usuarios/as adultos, correspondendo a 30 familias con 41 nenos/as. 

• MDCN: Un total de 10 usuarios/as adultos. 

• CRPR: Un total de 8 usuarios/as adultos. 
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