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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de prOmOcIón dO empregO e Igualdade

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades 
locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de 
pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, 
e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e 
SI436C).

O Plan Corresponsables é unha nova política pública promovida polo Ministerio de 
Igualdade, concretamente na Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de 
Xénero, que ten por obxecto iniciar o camiño cara á garantía do coidado como un dereito 
en España desde a óptica da igualdade entre mulleres e homes, ao abeiro da Lei orgáni-
ca 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. O artigo 14 
establece que lles corresponde aos poderes públicos o establecemento de medidas que 
aseguren a conciliación do traballo e da vida persoal e familiar das mulleres e dos homes, 
así como o fomento da corresponsabilidade nos labores domésticos e na atención á fami-
lia, e no artigo 44 sinala que os dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral 
se lles recoñecerán aos traballadores e ás traballadoras de forma que fomenten a asunción 
equilibrada das responsabilidades familiares, evitando toda discriminación baseada no seu 
exercicio.

No marco das políticas da Unión Europea, nas súas diferentes normas e documentos 
de programación e planificación –como a Estratexia europea para a igualdade de xénero 
2020-2025 e a Directiva UE 2019/1158 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á 
conciliación da vida familiar e da vida profesional dos proxenitores e das persoas coidado-
ras, que introduce normas mínimas para os permisos familiares e as fórmulas de traballo 
flexible e promove a repartición equitativa das responsabilidades asistenciais entre ambos 
os proxenitores– recóllese que a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes se-
gue a ser un valor fundamental, con referencia explícita á necesidade de avanzar e promo-
ver a mellora da conciliación da vida laboral e privada para mulleres e homes ao longo de 
toda a súa vida.

Polo que respecta á Comunidade Autónoma de Galicia, o artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, 
do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia, establece que lles corresponde aos po-
deres públicos de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do 
individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos 
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que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación dos galegos na vida po-
lítica, económica, cultural e social.

Así mesmo, a Comunidade Autónoma de Galicia recoñece, tanto nas leis de igualdade, 
hoxe recollidas tanto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, como na Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Gali-
cia, e na Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, a importancia da 
corresponsabilidade na vida familiar, particularmente no mantemento, coidado e educación 
dos fillos e fillas, e comprométese a promover a igualdade de mulleres e homes no acceso 
ao mundo laboral e na asunción das tarefas familiares, mediante actuacións que procuren 
a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Así, «mellorar a conciliación da vida fami-
liar e laboral e promover a corresponsabilidade entre mulleres e homes para contribuír a 
acadar o principio de igualdade por razón de xénero en todos os ámbitos e á revitalización 
demográfica» é un obxectivo estratéxico na nosa comunidade autónoma.

O fomento da conciliación da vida familiar, laboral e persoal está presente na acción de 
goberno e nos instrumentos de planificación da Xunta de Galicia, como no Plan estratéxico 
de Galicia 2021-2030, que inclúe no eixe prioritario 4, Cohesión social e territorial, unha 
prioridade de actuación PA 4.2 Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en 
particular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da po-
boación retornada e inmigrante, no que se inscribe un obxectivo estratéxico OE 4.2.5, Aca-
dar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha maior e mellor 
participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e profesionais e nos procesos de 
toma de decisións, contando entre as súas liñas de accións principais as destinadas a eli-
minar a discriminación por razón de sexo e favorecer a conciliación da vida persoal, familiar 
e laboral, á vez que se promove un modelo de sociedade corresponsable en que homes e 
mulleres compartan de maneira equilibrada as responsabilidades domésticas e familiares 
e realicen un uso equitativo dos tempos e das medidas de conciliación, entre outras. 

No VIII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes 2022-2027, recóllese, así mesmo, entre os seus ámbitos de actuación o 3, relativo 
á conciliación e corresponsabilidade nos usos do tempo, en que se formula como reto 
avanzar nunha organización social favorable á conciliación e a un cambio cultural nos usos 
do tempo que permita que mulleres e homes compaxinen en igualdade a esfera privada e 
profesional. 
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Esta prioridade e compromiso do Goberno galego tamén se reflicte de forma exhaustiva 
e singularizada nos instrumentos de planificación, concretamente no Plan galego de conci-
liación e corresponsabilidade 2018-2021, aprobado polo Consello da Xunta na súa sesión 
do día 5 de abril de 2018. 

Coa finalidade de mellorar a conciliación da vida familiar, laboral e persoal, a través do 
Plan Corresponsables, a Secretaría Xeral da Igualdade desenvolverá, entre outras actua-
cións, un marco de axudas públicas para o financiamento de medidas e actuacións para 
desenvolver o Plan Corresponsables por parte da Secretaría xeral da Igualdade, que serán 
desenvolvidas polas seguintes entidades:

– Entidades locais, de forma individual ou mediante o sistema de xestión compartida.

– Entidades de iniciativa social.

– Asociacións de nais e pais.

Ao abeiro de tres liñas de axudas ou programas: a) Plan Corresponsables coas entida-
des locais de Galicia; b) Plan Corresponsables coas entidades de iniciativa social que des-
envolvan a súa actuación en Galicia; c) Plan Corresponsables para levar a cabo por parte 
das asociacións de nais e pais de alumnado de centros educativos de Galicia. 

Recoñécese o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e polo coñecemento 
da situación específica da súa poboación, como idóneo para desenvolver accións tenden-
tes a garantir a igualdade entre mulleres e homes, a través das medidas de conciliación in-
cluídas no Plan Corresponsables, que serán complementarias ás desenvolvidas no marco 
das axudas do Programa de conciliación do ámbito local da Secreataría Xeral da Igualdade 
(código de procedemento SI435B). Nesta materia vénse traballando coas entidades locais 
no marco da colaboración e coordinación, para avanzar na consecución do obxectivo co-
mún de acadar unha sociedade igualitaria e coas mesmas oportunidades para mulleres e 
homes. Pola súa vez, promóvese e impúlsase un marco de xestión compartida no ámbito 
da colaboración e cooperación entre concellos para dotar dunha maior eficacia e eficiencia 
os servizos e as actuacións en materia de igualdade no ámbito territorial de Galicia.

A Secretaría Xeral da Igualdade considera necesario colaborar e cooperar no desen-
volvemento de actuacións das entidades de iniciativa social que, polos seus fins ou acti-
vidades, contribúan á consecución dos obxectivos previstos. Considera tamén necesario 
desenvolver programas específicos de apoio á conciliación da vida familiar, laboral e per-
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soal a través destas entidades, pola súa experiencia nestes programas e a súa proximi-
dade e accesibilidade para moitas familias e o coñecemento e experiencia na xestión de 
programas destinados a mulleres en situación de especial vulnerabilidade que, pola súa 
vez demandan e precisan estas bolsas de coidados para fillos e fillas de ata 16 anos, para 
enfrontar o seu desenvolvemento persoal e profesional que lles permita participar en pé 
de igualdade na sociedade e conciliar o dereito á maternidade coa educación e a familia. 
Faise fronte, así, a unha dobre discriminación: unha, a que radica no feito de ser muller, e 
outra, o embarazo, que reduce aínda máis as posibilidades de se integraren no mercado 
de traballo.

Así mesmo, o papel das familias para remover os estereotipos e conseguir unha repar-
tición equilibrada das tarefas domésticas e mellorar a conciliación da vida familiar, laboral 
e persoal é un fío condutor incluído no Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 
2018-2021, que está incluído, entre outras, na medida 2.3. Sensibilizar e implicar as fa-
milias no fomento dos valores da corresponsabilidade para unha repartición das tarefas 
domésticas e de coidados libre de condicionamentos de xénero. Polo tanto a Secretaría 
Xeral da Igualdade insta as asociacións de nais e pais de alumnado dos centros educati-
vos de Galicia sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para a 
realización de actuacións en desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistentes en 
bolsas de coidado para familias con fillos ou fillas de ata 16 anos, polo que serán dirixidas 
ás ANPA de alumnado de escolas infantís e de centros educativos non universitarios das 
etapas e niveis escolares de ata 16 anos.

De acordo co previsto no Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a es-
trutura orgánica da Xunta de Galicia, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, 
e segundo o establecido no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a 
estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, correspóndenlle 
á Secretaría Xeral da Igualdade, como órgano superior da Administración autonómica en 
materia de igualdade, entre outras, as funcións de planificar, deseñar, coordinar e avaliar a 
xestión das políticas da Xunta de Galicia en materia de promoción da corresponsabilidade 
entre mulleres e homes no eido persoal, familiar e laboral, así como tamén propor medidas, 
programas e normas dirixidos á promoción do exercicio efectivo dos dereitos das mulleres, 
a incrementar a súa participación na vida económica, laboral, política, social e cultural, e a 
eliminar as discriminacións existentes entre sexos.

Este desenvolvemento das políticas de igualdade adquire unha relevancia maior no 
contexto da crise sanitaria mundial que está a incidir de forma específica e negativa na 
igualdade de xénero e nos dereitos das mulleres, en canto que son elas as que, de forma 
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maioritaria, asumen no noso país a carga de coidados familiares e domésticos. As mu-
lleres traballadoras dedican catro horas ao coidado e educación de fillas e fillos fronte ás 
dúas que dedican os homes, e empregan dúas horas diarias a tarefas domésticas fronte a 
unha hora os homes. Destaca que no grupo de idade de entre 25 a 49 anos un 20,3 % das 
mulleres ten xornada parcial por dedicarse ao coidado de menores ou de persoas adultas 
enfermas, con discapacidade ou maiores, fronte a un 5,8 % dos homes.

Nese sentido, para xerar unha redistribución das tarefas e dos tempos de coidado, o 
importe consignado para o desenvolvemento do Plan Corresponsables destínase ao finan-
ciamento de actuacións orientadas a facilitar a conciliación das familias con fillas e fillos de 
ata 16 anos inclusive, mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a creación 
de emprego de calidade no sector dos coidados, a posta en marcha dun sistema de habi-
litación para o recoñecemento da experiencia laboral formal ou non formal no sector dos 
coidados de menores, que habiliten para o acceso ás bolsas de coidado profesional e para 
a formación en corresponsabilidade e coidados para os homes no marco das actuacións 
do Plan Corresponsables.

Estas actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de 
ata 16 anos inclusive, e con carácter prioritario en caso de vítimas de violencia de xénero 
en todas as súas manifestacións familias monoparentais, mulleres en situación de desem-
prego para realizar accións formativas ou procura activa de emprego, mulleres maiores de 
45 anos ou unidades familiares en que existan outras cargas relacionadas cos coidados.

No que atinxe á contratación de persoal, terase en conta o establecido na disposición 
adicional novena do Real decreto lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes 
para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mer-
cado de traballo, publicado no BOE núm. 313, do 30 de decembro de 2021, que recolle 
expresamente:

«1. As administracións públicas e, de ser o caso, as entidades sen ánimo de lucro pode-
rán realizar contratos para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral no marco dos 
programas de activación para o emprego previstos neste texto refundido da Lei de empre-
go, cuxa duración non poderá exceder dos doce meses.

2. As persoas traballadoras maiores de 30 anos que participen en programas públicos 
de emprego e formación previstos neste texto refundido da Lei de emprego poderán ser 
contratadas mediante o contrato formativo previsto no artigo 11.2 do Estatuto dos traballa-
dores».
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As bases reguladoras e a convocatoria destas axudas axústanse ao disposto na 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño); no 
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20, do 29 de xaneiro); no texto refundido 
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 
1/1999, do 7 de outubro (DOG núm. 214, do 5 de novembro), e no que resulte de aplica-
ción, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 276, do 18 de 
novembro), e no seu regulamento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo 
(BOE núm. 176, do 25 de xullo).

Por todo o exposto, unha vez obtidos os informes preceptivos na tramitación, e autoriza-
do por acordo do Consello da Xunta a concesión de anticipos de ata o 50 % da subvención 
concedida nas diferentes liñas e programas, sen constitución de garantías, en uso das 
atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

1. Esta resolución ten por obxecto regular a concesión de subvencións destinadas a 
desenvolver e financiar o desenvolvemento do Plan Corresponsables, consistente en ac-
tuacións orientadas a facilitar a corresponsabilidade nas familias con fillas e fillos de ata 
16 anos inclusive, mediante a creación de bolsas de coidado profesional, a creación de 
emprego de calidade no ámbito dos coidados e a formación e sensibilización en correspon-
sabilidade e coidados. 

2. As subvencións recollidas nesta resolución parten da implantación dunha nova polí-
tica pública no sector dos coidados, alicerce fundamental de calquera sociedade, e teñen 
como finalidade favorecer a corresponsabilidade nas familias con nenas, nenos, mozas e 
mozos de ata 16 anos inclusive, no ámbito de Galicia, para mellorar a vida cotiá das fami-
lias equilibrando o tempo laboral, familiar e persoal. Ademais, preténdese fomentar a crea-
ción de emprego de calidade no sector dos coidados, para garantir a calidade dos servizos 
prestados a través das bolsas de coidado profesional.

3. Coas ditas finalidades establécense as seguintes liñas de subvencións::

a) Liña do Plan Corresponsables no ámbito local, de forma individual e mediante o sis-
tema de xestión compartida (código de procedemento SI436A).
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b) Liña do Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa social 
(código de procedemento SI436B).

c) Liña do Plan Corresponsables para desenvolver polas asociacións de nais e pais de 
centros sostidos pola Xunta de Galicia, federacións e confederacións de nais e pais (código 
de procedemento SI436C).

Nas liñas b) e c), para o caso de que non se esgote o importe máximo logo da valora-
ción de todas as solicitudes presentadas ao abeiro deste programa, o remanente de cré-
dito destinarase ao financiamento das solicitudes da outra liña, ao estar vinculado o seu 
financiamento a nivel de concepto na aplicación 11.02.312G.481.2 e 11.02.312G.481.1, 
respectivamente. 

4. O procedemento para a concesión das subvencións recollidas nesta resolución tra-
mitarase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co sinalado no artigo 19.2 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, segundo a cal as bases regula-
doras das convocatorias de axudas poderán exceptuar do requisito de fixar unha orde de 
prelación cando, polo obxecto e, a finalidade da subvención, non sexa necesario realizar 
a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o es-
gotamento do crédito orzamentario, coas garantías previstas no artigo 31.4 da mesma lei.

5. A súa xestión realizarase de acordo cos principios de publicidade, obxectividade, 
igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Ad-
ministración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos 
públicos.

6. Nas actuacións que se desenvolvan ao abeiro desta resolución fomentarase a incor-
poración da perspectiva de xénero, de cara á eliminación de estereotipos sobre os dife-
rentes roles que persisten na sociedade sobre comportamentos e aptitudes de mulleres 
e homes e, especialmente, no ámbito dos coidados. As actuacións acompañaranse con 
accións de sensibilización sobre a igualade entre mulleres e homes e no eido da corres-
ponsabilidade e da conciliación.

Artigo 2. Financiamento

1. Ás subvencións obxecto desta convocatoria destínase un crédito por un importe total 
de seis millóns seiscentos noventa e dous mil douscentos setenta e tres euros con seten-
ta e nove céntimos (6.692.273,79 euros), distribuídos en tres liñas, que se imputarán ás 
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aplicacións orzamentarias seguintes do orzamento xeral da Comunidade Autónoma para 
o ano 2022:

Liña-procedemento Aplicación Cód. do proxecto Crédito 2022 (euros)

Artigo 1.3.a)-Liña do Plan Corresponsables no ámbito 
local (SI436A) 11.02.312G.460.1 2021 00175 4.492.273,79

Artigo 1.3.b)-Liña do Plan Corresponsables para que o 
desenvolvan as entidades de iniciativa social (SI436B) 11.02.312G.481.2 2021 00175 1.500.000

Artigo 1.3.c)-Liña do Plan Corresponsables para que se 
desenvolvan as asociacións de nais e pais (SI436C) 11.02.312G.481.1 2021 00175 700.000

Total convocatoria 6.692.273,79

As axudas dos tres programas son financiadas con fondos finalistas dos orzamentos 
xerais do Estado (PXE) procedentes do Ministerio de Igualdade, no marco do Plan Corres-
ponsables, a través da liña de actuación 00524-Plan Corresponsables. 

2. O importe máximo inicial do crédito destinado aos programas e subvencións obxecto 
desta convocatoria poderá ser ampliado en función das solicitudes e das dispoñibilidades 
orzamentarias, nos supostos e nas condicións previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, 
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. O incremento do importe queda condicionado á declaración de 
dispoñibilidade do crédito e, en su caso, previa aprobación da modificación orzamentaria 
que proceda. A ampliación de crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria, 
sen que isto implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de 
novo cómputo de prazo para resolver.

3. O incremento de crédito, así como o crédito liberado polas renuncias ou revogacións 
das subvencións outorgadas, se for o caso, destinaranse á concesión daqueloutras solici-
tudes que, por insuficiencia de crédito, non chegaron a obter subvención.

4. A concesión das subvencións previstas nesta resolución estará suxeita á existencia 
de crédito orzamentario adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión. De 
ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, publicarase mediante resolución da persoa titular da Secretaría Xeral 
da Igualdade o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Artigo 3. Compatibilidade con outras axudas e ingresos xerados

As subvencións concedidas ao abeiro desta resolución serán compatibles con outras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de cal-
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quera administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de or-
ganismos internacionais, sempre que o seu importe, illadamente considerado ou en con-
correncia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, non supere o custo da 
actividade subvencionada. Todo iso sen prexuízo do que, respecto diso, puidese estable-
cer a normativa reguladora das outras subvencións concorrentes.

Artigo 4. Contía da subvención

1. A contía da subvención que se concederá determinarase en función do número de 
persoas que se vaian contratar, de acordo cos perfís e requisitos establecidos nesta reso-
lución, para desenvolver as bolsas de coidado e/ou os plans de formación recollidos no 
artigo 5 de accións subvencionables, tendo en conta os límites máximos da subvención 
establecidos para cada procedemento nos artigos 6, 7 e 8, respectivamente:

– Contía de ata 26.900,00 euros por persoa contratada a tempo completo, para o pe-
ríodo desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2022, período subvencionable segundo 
a presente resolución, incluídas as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade empre-
gadora.

O importe da subvención por cada contratación reducirase proporcionalmente en fun-
ción da xornada realizada, cando os contratos se concerten a tempo parcial ou por período 
inferior ao ano completo. 

2. A contía da xudas por persoa contratada incrementarase en 3.000,00 euros cando a 
persoa contratada estea nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables: 

– Mulleres maiores de 45 anos.

– Mulleres vítimas de violencia de xénero.

– Persoas con grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Para o caso de mulleres contratadas vítimas de violencia de xénero, a acreditación 
documental da súa circunstancia recollerase na fase de xustificación das axudas, coa do-
cumentación acreditativa desta situación segundo o previsto no artigo 5 da Lei 11/2007, do 
27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.

Para o caso de persoas contratadas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 
33 %, a acreditación documental da súa circunstancia recollerase na fase de xustificación 
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da axudas, coa certificación acreditativa desta situación no caso de que esta non fose emi-
tida pola Xunta de Galicia.

Artigo 5. Actuacións subvencionables

1. Considéranse subvencionables as actuacións orientadas a facilitar a conciliación das 
familias con fillas e fillos menores de ata 16 anos de idade mediante a creación de bolsas 
de coidado profesional, a través da creación de emprego de calidade no sector dos coida-
dos e plans de formación e sensibilización en corresponsabilidade e coidados destinados 
aos homes e ás familias. 

2. As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 
16 anos inclusive, e con carácter prioritario en caso de vítimas de violencia de xénero en 
todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpor denuncias, 
procesos xudiciais, citas médicas e terapéuticas, ou outros trámites burocráticos; familias 
monoparentais; mulleres en situación de desemprego para realizar accións formativas ou 
procura activa de emprego; mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares en que 
existan outras cargas relacionadas cos coidados.

3. Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos 
fondos recibidos deberán considerarse como criterios de valoración o nivel de renda e as 
cargas familiares das persoas que soliciten a participación neles.

4. Ao abeiro do disposto na presente resolución, serán subvencionables as seguintes 
tipoloxías de proxectos:

4.1. Bolsas de coidado profesional de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 
anos de idade, coa posibilidade de desenvolver unha ou máis das seguintes modalidades:

a) Habilitación de servizos de coidado profesional de calidade, e con garantía de derei-
tos laborais dos profesionais que presten os seus servizos neste marco, de nenas, nenos, 
mozos e mozas de ata 16 anos de idade que poidan prestarse en domicilio por un número 
determinado de horas semanais.

b) Habilitación de servizos de coidado profesional de calidade, e con garantía de derei-
tos laborais dos profesionais que presten os seus servizos neste marco, de nenas, nenos, 
mozos e mozas de ata 16 anos de idade, que poidan prestarse en dependencias públicas 
convenientemente habilitadas para o efecto, tales como escolas, centros municipais, mul-
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tiúsos, polideportivos, ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así 
como coa normativa que lle sexa de aplicación. 

4.2. Plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e coidados destinados 
aos homes e ás familias: implementación de plans e actuacións de formación en corres-
ponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás familias, para promover a perspecti-
va de xénero e fomentar a corresponsabilidade no ámbito de coidados.

5. Subvencionaranse actuacións de nova creación ou ampliación e mellora das existen-
tes. Queda excluído o financiamento de gastos que se materialicen en prestacións eco-
nómicas directas a persoas e/ou familias, ou gastos relativos á dotación de persoal dos 
centros de educación infantil.

6. Subvencionaranse, así mesmo, as actuacións complementarias para dar a coñecer 
as medidas do Plan Corresponsables, como accións de difusión e información das ac-
tuacións recollidas no Plan Corresponsables e edición de material didáctico, xunto a ac-
tuacións de asesoramento, avaliación e estudo para a implantación das medidas do Plan 
Corresponsables, que supoñan un gasto máximo de ata o 3 % do importe da subvención.

7. Requisitos das entidades beneficiarias:

7.1. Poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades que se encon-
tren na situación que fundamenta a concesión da subvención ou nas cales concorran as 
circunstancias previstas nas bases reguladoras e na convocatoria.

As entidades beneficiarias terán que acreditar o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Encontrarse ao día nas obrigacións tributarias coa Facenda estatal e autonómica e 
coa Seguridade Social, así como ao día no pagamento de obrigas por reintegro de sub-
vencións.

b) Non estaren incursas en ningunha das outras circunstancias que determina o arti-
go 13, números 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos 
números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 18 de xullo, de subvencións de Galicia.

c) Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria destas subvencións cando 
concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos puntos 2 e 3 do artigo 
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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d) O persoal que vaia desenvolver as bolsas de coidados de menores en familias con 
fillos e fillas de ata 16 anos, terá que ter algún dos perfís profesionais establecidos no Plan 
Corresponsables: perfís de técnica/o superior en Animación Socio-cultural e Turística (ou 
Tasoc, técnica/o en actividades socio-culturais), técnica/o superior en Integración Social, 
monitoras/es de Lecer e Tempo Libre, Tafad (técnica/o superior en Ensinanza e Animación 
Socio-deportiva), técnica/o superior en Educación Infantil, auxiliares de Gardaría e Xardín 
de Infancia. Deberá cumprir, o resto de requisitos establecidos no artigo 9.1 desta resolu-
ción.

e) Comprobar que as persoas que vaian contratar as entidades dispoñen do correspon-
dente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de natureza sexual, así como 
do certificado negativo de antecedentes penais relacionados con delitos contra a infancia.

f) Dispor dun plan de prevención de riscos laborais, conforme a Lei 31/1995, do 8 de 
novembro, de prevención de riscos laborais.

g) Non ser sancionadas, en virtude de resolución administrativa ou sentenza xudicial fir-
me, pola comisión de infraccións graves ou moi graves en materia de prevención de riscos 
laborais no ano anterior a esta resolución.

h) Non ser obxecto de sanción por resolución administrativa firme ou condenada por 
sentenza xudicial firme por levar a cabo prácticas laborais consideradas discriminatorias 
pola lexislación vixente, salvo cando se acredite cumprir coa sanción ou a pena imposta e 
elaborar un plan de igualdade ou adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de dis-
criminación laboral entre mulleres e homes. Corresponderalle ao órgano competente en 
materia de igualdade dar a súa conformidade a estas medidas.

i) Dispor da estrutura técnica e capacidade financeira suficiente para garantir o cumpri-
mento dos obxectivos propostos.

8. Cando as entidades teñan establecido o pagamento dunha taxa, os ingresos obtidos 
das cotas para o acceso das familias con maiores ingresos económicos deberán reverter 
no propio Plan Corresponsables e recollerse na xustificación que se vaia presentar.

Artigo 6. Liña Plan Corresponsables no ámbito local, de forma individual e mediante 
o sistema de xestión compartida (código de procedemento SI436A)

1. Poderán ser entidades beneficiarias desta liña de subvención os concellos, mediante 
solicitude individual ou mediante solicitude conxunta de agrupación ou asociación de con-
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cellos, así como as entidades resultantes dunha fusión municipal. Quedan excluídas do 
ámbito de aplicación desta convocatoria as deputacións provinciais.

2. Para poder acceder ás subvencións deberán cumprirse os requisitos e as condicións 
establecidos nesta resolución e na normativa xeral de subvencións, comúns ou derivados, 
se é o caso, da presentación dunha solicitude para a xestión compartida dun proxecto ou 
servizo.

3. Por outra banda, para poder ser beneficiaria desta liña de axudas, con anterioridade 
a que remate o prazo de presentación de solicitudes ou, de ser o caso, o de contestación 
ao requirimento realizado para o efecto, deberá ter cumprido o requisito de ter remitidas as 
contas do exercicio orzamentario 2020 ao Consello de Contas de Galicia.

4. As entidade locais, ao abeiro desta liña poderán presentar solicitude individual ou de 
xestión compartida. As solicitudes individuais serán as presentadas por un concello. Terán 
a consideración de solicitudes de xestión compartida as presentadas por agrupacións de 
varios concellos.

5. As entidades locais que opten pola solicitude de xestión compartida terán que esten-
der esta modalidade a todas as medidas para as cales solicitan subvención, no caso de 
presentar solicitude de subvención para máis dunha medida do Plan Corresponsables.

Así mesmo, deberán:

a) Presentar, xunto coa solicitude, un convenio de colaboración relativo á agrupación ou 
asociación, que poderá ser un novo convenio ou un anterior en vigor.

Se non achegan o convenio xunto coa solicitude ou no prazo concedido para a súa 
achega, logo do requirimento efectuado para o efecto, considerarase que desisten da súa 
solicitude. 

b) Nomear a persoa titular dunha das alcaldías para a representación única, tanto na 
coordinación como na interlocución, ante a Secretaría Xeral da Igualdade, que será a que 
reciba e xustifique a subvención. 

c) Reflectir os compromisos de execución asumidos por cada unha das entidades que 
forman parte da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que se aplicará a cada 
unha delas.
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d) Os concellos agrupados terán, en todo caso, a condición de entidade beneficiaria, 
polo que para poder conceder a subvención solicitada todos eles teñen que cumprir os 
requisitos, as condicións, as obrigas e os compromisos establecidos nesta resolución, nos 
termos establecidos no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A falta de acreditación do cumprimento dalgún requisito por parte dalgunha das enti-
dades participantes suporá a inadmisión da solicitude conxunta cando afecte a entidade 
que ten a representación; nos outros casos, manterase a validez da solicitude sempre que 
se comunique por escrito a exclusión do concello afectado polo incumprimento dentro do 
prazo concedido para o efecto.

7. Procederá a exclusión ou inadmisión daquelas solicitudes de xestión compartida nas 
cales non se acredite a realización conxunta da actuación ou servizo para o cal se solicita 
subvención e que supoñan actuacións independentes en cada entidade local.

Sen prexuízo do anterior, considerarase que cumpren o requisito de xestión compartida 
cando na memoria xustificativa se acrediten os beneficios da solicitude conxunta, tales 
como licitacións conxuntas, razóns de economía de escala, racionalización do gasto, crite-
rios de eficiencia e eficacia e colaboración técnica e administrativa, entre outros.

8. Cada entidade local, individual ou agrupada, poderá presentar unha única solicitude 
de subvención, que pode abranguer unha ou dúas das actuacións descritas no artigo 4. 
Deberase especificar tal aspecto na solicitude e presentar unha memoria para cada unha. 

9. Serán gastos subvencionables os derivados da realización das medidas de Plan Co-
rresponsables definidas no artigo 4, referidas a custos directos de persoal e custos indirec-
tos, nos termos establecidos no artigo 9 desta resolución.

Serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de xaneiro de 2022 e ata o 31 de 
decembro de 2022, ambos os dous incluídos.

10. Para determinar o gasto subvencionable e o importe da subvención, teranse en con-
ta os custos directos de persoal dos/das profesionais que leven a cabo as medidas de Plan 
Corresponsables, definidas no artigo 4, máis un 10 % para o financiamento doutros custos 
indirectos vinculados ao desenvolvemento do programa subvencionado. Estes gastos indi-
rectos non requirirán unha xustificación adicional.
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En todo caso, a contía máxima da axuda será de 150.000,00 euros, cando se trate dun-
ha solicitude individual, e de 225.000,00 euros, no caso de que se trate dunha solicitude 
para a xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.

11. Se é o caso, a subvención será minorada proporcionalmente cando non se xustifique 
a totalidade do custo de persoal. En todo caso, non se xerará dereito ao cobramento da 
subvención, e procederá o reintegro do anticipo, cando as xustificacións non acaden como 
mínimo o 25 % do custo do persoal. 

Artigo 7. Liña do Plan Corresponsables que van desenvolver as entidades de inicia-
tiva social (código de procedemento SI436B)

1. Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta liña de subvencións as 
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e as entidades do terceiro sector de acción 
social definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción 
social, que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previstas nesta convocatoria e na 
normativa xeral de subvencións, en particular os seguintes:

1º. Estaren inscritas na Área de Igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras 
de Servizos Sociais (RUEPSS).

2º. Ter domicilio social ou delegación en Galicia.

3º. Carecer de ánimo de lucro. Para estes efectos, acreditarase que non reparten be-
neficios, que no caso de liquidación ou disolución desta o seu patrimonio se destina a fins 
sociais e que os membros do seu padroado e/ou órgano de goberno desenvolven o seu 
labor con carácter gratuíto, de conformidade co disposto nos seus estatutos e co disposto 
nos puntos 2, 5, 6 e 10 do artigo 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das 
entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

2. Serán gastos subvencionables os derivados da realización das medidas do Plan Co-
rresponsables, definidas no artigo 4 referidas a custos directos de persoal e custos indirec-
tos, nos termos establecidos no artigo 9 desta resolución.

Serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de xaneiro e ata o 31 de decembro 
de 2022, ambos os dous incluídos.

3. Para determinar o gasto subvencionable e o importe da subvención, teranse en conta 
os custos directos de persoal dos/das profesionais que leven a cabo as medidas do Plan 
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Corresponsables, definidas no artigo 4, máis un 10 % para o financiamento doutros custos 
indirectos vinculados ao desenvolvemento do programa subvencionado. Estes gastos indi-
rectos non requirirán unha xustificación adicional.

En todo caso, a contía máxima da axuda será de 20.000,00 euros.

4. Se é o caso, a subvención será minorada proporcionalmente cando non se xustifique 
a totalidade do custo de persoal. En todo caso, non se xerará dereito ao cobramento da 
subvención, e procederá o reintegro do anticipo, cando as xustificacións non acaden como 
mínimo o 25 % do custo do persoal. 

Artigo 8. Liña do Plan Corresponsables que van desenvolver as asociacións de nais 
e pais, de escolas infantís e de centros educativos sostidos pola Xunta de Galicia, fede-
racións e confederacións de nais e pais (código de procedemento SI436C)

1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta liña de subvención as aso-
ciacións de nais e pais de alumnado (ANPA) dos centros educativos sostidos con fondos 
públicos que, con anterioridade ao remate do prazo de presentación de solicitudes, estean 
legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Vicepresidencia Segun-
da e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

2. Tamén poderán ser entidades beneficiarias as federacións e confederacións de aso-
ciacións de nais e pais que, con anterioridade ao remate do prazo de presentación de 
solicitudes, estean legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

3. Serán gastos subvencionables os derivados da realización das medidas do Plan Co-
rresponsables, definidas no artigo 4, referidas a custos directos de persoal e custos indirec-
tos, nos termos establecidos no artigo 9 desta resolución.

Serán subvencionables os gastos xerados entre o 1 de xaneiro de 2022 e ata o 31 de 
decembro de 2022, ambos os dous incluídos.

4. Para determinar o gasto subvencionable e o importe da subvención, teranse en conta 
os custos directos de persoal dos/das profesionais que leven a cabo as medidas de Plan 
Corresponsables, definidas no artigo 4, máis un 10 % para o financiamento doutros custos 
indirectos vinculados ao desenvolvemento do programa subvencionado. Estes gastos indi-
rectos non requirirán unha xustificación adicional.
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En todo caso, a contía máxima da axuda será de 20.000,00 euros.

5. Se é o caso, a subvención será minorada proporcionalmente cando non se xustifique 
a totalidade do custo de persoal. En todo caso, non se xerará dereito ao cobramento da 
subvención e procederá o reintegro do anticipo, cando as xustificacións non acaden como 
mínimo o 25 % do custo do persoal. 

6. Todos os requisitos e condicións exixidos nesta resolución para as tres liñas de sub-
vención previstas deberán cumprirse na data en que finalice o prazo de presentación de 
solicitudes, sen prexuízo do previsto no punto a).3 do artigo 5.

Artigo 9. Gastos subvencionables

Para as tres liñas de axudas comprendidas nesta resolución serán gastos subvencio-
nables os derivados das medidas, actuacións e programas obxecto da axuda, realizados 
nos prazos e períodos de referencia e que respondan a algúns dos seguintes conceptos e 
categorías:

1. Gastos directos de persoal: teranse en consideración os gastos directos de persoal 
que estean directamente relacionados coa actividade subvencionada e que, polo tanto, se 
refiran de forma inequívoca e constatable a ela.

1.1. Gastos directos de persoal: serán subvencionables en concepto de custos directos 
de persoal as retribucións salariais brutas totais do persoal contratado para o desenvol-
vemento das bolsas de coidados ou dos plans de formación, correspondentes ao tempo 
efectivo dedicado á execución da actuación ou medida subvencionada, incluída a parte 
proporcional das pagas extraordinarias e as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade 
empregadora.

1.2. No caso de contratación mercantil ou externa, serán subvencionables os custos de 
persoal que formen parte da prestación do servizo externo, sempre que o persoal e o custo 
pola súa contratación estean claramente identificados e detallados na factura.

1.3. Para determinar os custos directos de persoal, terase en conta soamente o tempo 
efectivo dedicado á execución da medida subvencionada. Para estes efectos, non se com-
putarán as situacións con dereito a retribución en que non se presta servizo efectivo, como 
as ausencias ou as incapacidades temporais, nin as situacións recollidas no artigo 37.3 do 
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.
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1.4. Serán requisitos obrigatorios dos gastos de persoal para desenvolver as bolsas de 
coidados de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos os seguintes:

a) Terán que ter algún dos perfís profesionais establecidos no Plan Corresponsables: 
perfís de técnica/o superior en Animación Socio-cultural e Turística, (ou Tasoc, técnica/o 
en actividades socio-culturais), técnica/o superior en Integración Social, monitoras/es de 
Lecer e Tempo Libre, Tafad (técnica/o superior en Ensinanza e Animación Socio-deportiva), 
técnica/o superior en Educación Infantil, auxiliares de Gardaría e Xardín de Infancia.

b) Persoas con experiencia laboral formal e non formal no sector dos coidados de meno-
res habilitadas pola Administración da Xunta de Galicia para o acceso ás bolsas de coidado 
profesional de menores que se presten en domicilio, especialmente mulleres maiores de 
45 anos.

c) A modalidade de contratación non poderá destinarse a cubrir postos de traballo que 
existisen previamente, salvo que se mellore ou amplíe a xornada. Deberá acreditarse esta 
circunstancia mediante certificado da persoa titular da Secretaría ou da Intervención da 
entidade.

d) A contratación deberá formalizarse na categoría profesional e no grupo de cotización 
correspondente ao posto de traballo ofertado. A entidade debe aboarlle á persoa contrata-
da, polo menos, o importe proporcional que lle corresponda segundo o salario fixado como 
salario mínimo interprofesional que estea en vigor.

1.5. En todo caso, os contratos de traballo subscritos no marco deste programa –tamén 
aqueles nos cales se amplíe ou mellore a xornada– deberán incluír a cláusula seguin-
te: «Este contrato será obxecto de financiamento a través do Plan Corresponsables».

1.6. Así mesmo, subvencionaranse os custos salariais e a cotización empresarial á Se-
guridade Social das persoas que sexan contratadas para a tramitar os expedientes ad-
ministrativos e/ou a coordinación derivados da xestión do Plan Corresponsables, ata un 
máximo do 6 % da contía de axuda asignada a cada entidade.

2. Gastos indirectos: tamén serán subvencionables, en concepto de custos indirectos, 
os gastos correntes que non se corresponden en exclusiva á operación subvencionada por 
teren carácter estrutural e que resulten necesarios para o seu desenvolvemento: gastos 
en bens consumibles e en material funxible, gastos de alugamento e de mantemento de 
instalacións (luz, auga, calefacción, teléfono, limpeza e seguridade, etc).
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3. Para os efectos destas axudas, non se considera subvencionable ningún tipo de taxa, 
tributo ou imposto, agás o imposto sobre o valor engadido non susceptible de recuperación 
ou compensación.

Artigo 10. Procedemento de selección do persoal para a bolsa de coidados

1. A selección do persoal para as bolsas de coidados deberá axustarse ao procede-
mento establecido na lexislación de réxime local, na concordante de emprego público e na 
normativa laboral, que garantan o principio de igualdade, mérito e capacidade.

2. As persoas que se van contratar deberán achegar o certificado de inexistencia de an-
tecedentes por delitos de natureza sexual, así como o certificado negativo de antecedentes 
penais relacionados con delitos contra a infancia.

3. As persoas que se van contratar deberán pertencer a algún dos seguintes perfís pro-
fesionais:

Persoas con perfís profesionais correspondentes a perfís técnica/o superior en Ani-
mación Socio-cultural e Turística, (ou Tasoc, Técnica/o en actividades socio-culturais), 
técnica/o superior en Integración Social, monitoras/es de Lecer e Tempo Libre, Tafad 
(técnica/o superior en Ensinanza e Animación Socio-deportiva), técnica/o superior en Edu-
cación Infantil, auxiliares de Gardaría e Xardín de Infancia, tanto para bolsas de coidados 
de menores que se presten en dependencias convenientemente habilitadas para o efecto 
como para coidados en domicilio.

4. As mulleres que teñan a condición de vítimas de violencia de xénero terán preferencia 
se teñen o perfil profesional do posto de traballo que hai que cubrir, conforme a oferta de 
emprego presentada pola entidade beneficiaria.

Cada entidade deberá reservar un mínimo do 15 % da contía asignada para a contrata-
ción deste colectivo, salvo que non exista un número suficiente de mulleres para alcanzar 
a citada porcentaxe.

En ningún caso poderán introducirse na selección das persoas para contratar crite-
rios que poidan impedir a libre circulación de persoas traballadoras, tales como o empa-
droamento nunha determinada entidade local. En todo caso, o procedemento de selección 
deberá garantir a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación 
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por razón de sexo, raza ou orixe étnica, relixión ou conviccións, en relación coas persoas 
participantes que cumpran os requisitos de acceso.

Artigo 11. Contido e requisitos dos contratos para as bolsas de coidados

1. Os contratos de traballo do persoal profesional deberán reunir os seguintes requisitos 
para seren subvencionables:

a) A modalidade de contratación non poderá destinarse a cubrir postos de traballo que 
existisen previamente, salvo que se mellore ou amplíe a xornada. Deberase acreditar esta 
circunstancia mediante certificado da persoa titular da Secretaría da entidade ou da Inter-
vención no caso de entidades locais.

b) A contratación deberá formalizarse na categoría profesional e no grupo de cotización 
correspondente ao posto de traballo ofertado.

2. En todo caso, os contratos de traballo subscritos no marco deste programa –tamén 
aqueles nos cales se amplíe ou mellore a xornada– deberán incluír a cláusula seguin-
te: «Este contrato será obxecto de financiamento a través do Plan Corresponsables».

Artigo 12. Subcontratación

1. As entidades locais beneficiarias, as entidades de iniciativa social e as ANPA poderán 
subcontratar ata o 100 % da execución das actuacións e actividades obxecto de subven-
ción, de conformidade co disposto no artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 novembro, xeral de 
subvencións, e co artigo 27 da Lei 9/2007, do 18 de xullo, de subvencións de Galicia.

2. Cando a actividade obxecto de subvención sexa concertada con terceiras persoas, 
deberase presentar documento subscrito entre a entidade beneficiada e a entidade subcon-
tratada, no cal deberán reflectirse a especificación das actividades que se subcontraten, as 
persoas encargadas do seu desenvolvemento, a duración, calendarización, determinación 
do que achega cada unha das partes, o importe total da subcontratación e declaración 
responsable por parte da entidade subcontratista de que non está incursa en ningunha das 
causas de prohibición establecidas no artigo 29.7 da citada Lei xeral de subvencións, e co 
artigo 27.7 da Lei de subvencións de Galicia.

3. A entidade subcontratada quedará obrigada só ante a entidade local, entidade de ini-
ciativa social ou ANPA beneficiada, que asumirá a total responsabilidade da execución da 
actividade subvencionada fronte á Administración autonómica.
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Artigo 13. Presentación de solicitudes e prazo

1. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte 
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último 
día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día 
do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do 
vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo fina-
liza o último día do mes.

2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do 
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.
xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento ad-
ministrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas pre-
senta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa 
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da 
solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de iden-
tificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema 
de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 14. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar xunto coa solicitude (anexo I.1, I.2 ou I.3, 
segundo a liña de subvención) a documentación común e a específica de cada liña de sub-
vención que se relaciona a continuación:

a) Anexo II.1, anexo II.2 e anexo II.3: certificación do órgano competente da entidade 
ou da asociación/federación de asociacións de nais e pais en que se faga constar, entre 
outros, o acordo de solicitar a subvención ao abeiro da correspondente liña de subvención 
e do compromiso do financiamento do custo da actuación ou medida obxecto de axuda 
naquela parte que exceda o importe da subvención para a súa completa realización. 

b) Anexo II-bis (só no caso da liña de subvención a) descrita no artigo 5 desta resolución 
para as agrupacións ou asociacións de concellos): certificación do órgano competente do 
concello representante en que se fagan constar, con base nos acordos adoptados polos 
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órganos competentes de cada un dos concellos asociados, as cuestións que se recollen 
no dito anexo en relación cos requisitos e condicións previstos no artigo 5 desta resolución.

c) Anexo III: memoria descritiva do programa/medida para que solicita a subvención: 
memoria descritiva da medida que se propón e das actuacións que se vaian realizar para 
desenvolvela, con indicación da duración, das datas de comezo e finalización estimadas, 
do importe dos custos directos de persoal, número estimado de familias e nenos, nenas, 
mozos e mozas de ata 16 anos que se estima que participen nas bolsas de coidados.

Especificarase o lugar en que se vai realizar cada unha das actividades descritas que 
se prevén desenvolver de bolsas de coidados, concretando se van ser nos domicilios dos 
menores das familias con fillos e fillas de ata 16 anos ou en dependencias habilitadas para  
efecto de carácter público ou de uso público. 

Así mesmo, incluirase unha relación detallada do persoal que se vai contratar para o 
desenvolvemento das bolsas de coidados, que terá que pertencer a un dos perfís profe-
sionais exixidos no artigo 4, co detalle do perfil/titulación de cada unha, o tipo de contrato, 
o número de horas, meses e contía das súas retribucións para cada unha das persoas 
profesionais que se pretendan contratar, acordes co establecido no artigo 9, debidamente 
asinada pola persoa que exerza a representación da entidade solicitante.

Cada entidade presentará unha memoria descritiva detallada para o caso de que opte 
á solicitude de máis dunha das dúas tipoloxías de accións subvencionables descritas no 
artigo 4.

d) Copia do convenio de colaboración (só para a liña a) descrita no artigo 5, no caso de 
agrupacións ou asociacións de concellos).

e) Memoria de aforro de custos respecto da realización do programa ou actividade de 
forma individualizada (só para a liña a) descrita no artigo 5 no caso de agrupación ou aso-
ciación de concellos).

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa foran presenta-
dos anteriormente pola persoa interesada a calquera Administración. Neste caso, a persoa 
interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os 
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ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou 
mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electró-
nicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da 
persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderáselle 
solicitar novamente á persoa interesada a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha 
das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, 
será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes 
efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderán 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se van presentar de forma electrónica 
supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede elec-
trónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro 
dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada 
sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos poderá consultarse na sede electrónica 
da Xunta de Galicia.

Artigo 15. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a pre-
sentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta 
cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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Artigo 16. Comprobación de datos

1. Para tramitar estes procedementos consultaranse automaticamente os datos incluídos 
nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas admi-
nistracións públicas, agás que a persoa ou entidade interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa que actúa en representación da entidade solicitante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Consulta de concesións de subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas ou entidades interesadas se opoñan á consulta, deberán 
indicalo no recadro que corresponda habilitado no formulario correspondente e achegar os 
documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da per-
soa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos 
correspondentes.

Artigo 17. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas 
a subministrarlle á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 
da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que estean vinculadas, logo de requirimento, toda a 
información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 18. Emenda da solicitude

1. Se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación 
exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a en-
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tidade solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou 
achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se conside-
rará que desistiu da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite 
resolución nos termos previstos no artigo 21 da citada lei.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas, os citados requirimentos de 
emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mes-
mos efectos da notificación. Así mesmo, tamén se publicarán na páxina web da Secretaría 
Xeral da Igualdade.

2. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, en calquera fase do procedemento 
anterior á proposta de resolución poderáselle requirir á entidade solicitante que achegue 
a información e documentación complementaria que se considere conveniente para a co-
rrecta definición, avaliación e comprobación da solicitude presentada.

Artigo 19. Instrución do procedemento

1. A instrución dos procedementos previstos nesta resolución correspóndelle á Subdi-
rección Xeral de Promoción da Igualdade.

2. En aplicación dos principios de eficacia na asignación e utilización dos recursos pú-
blicos establecidos na Lei de subvencións de Galicia, e ao ser unha convocatoria de sub-
vencións en concorrencia non competitiva, a orde de prelación para a resolución das soli-
citudes virá determinada pola data en que se presentase a documentación completa, logo 
de tela requirida e emendada, de ser o caso. 

Artigo 20. Resolución e notificación

1. De conformidade co previsto no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se es-
tablece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, por 
proposta do órgano instrutor e logo da fiscalización por parte da Intervención Delegada, a 
resolución destas axudas correspóndelle á secretaria xeral da Igualdade.

2. O prazo para resolver e notificar será de tres meses, contados a partir do día seguinte 
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o dito prazo 
sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada.
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3. Será causa de denegación da concesión da subvención o esgotamento do crédito con-
signado para estes efectos nas partidas orzamentarias fixadas no artigo 2 desta resolución.

4. De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas sub-
vencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os 
mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificaranse a data da convocatoria, 
a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así 
como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

5. Unha vez notificada a resolución de concesión da subvención, a entidade benefi-
ciaria deberá comunicar, no prazo de dez (10) días, a súa aceptación e comprometerse 
a executar o programa, medida ou actuación subvencionada no prazo e nas condicións 
establecidos na convocatoria. A dita aceptación realizarase no anexo IV correspondente. O 
libramento do anticipo da subvención realizarase soamente a aquelas entidades que teñan 
aceptada a subvención expresamente na sede electrónica. 

6. As notificacións de resolucións e actos administrativos distintas ás previstas no número 
3 deste artigo desta resolución practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previs-
tos na normativa reguladora do procedemento administrativo común e segundo o seguinte:

a) De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do sistema de notificacións electrónicas de 
Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á dis-
posición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

b) De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico ha-
bilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entida-
des instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e 
as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado 
enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga 
de relacionarse por medios electrónicos.
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c) As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso 
ao seu contido e rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposi-
ción da notificación sen que se acceda ao seu contido.

d) Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, prac-
ticarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.

Artigo 21. Réxime de recursos

1. A presente resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá interpor recurso 
potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado 
a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben recurso 
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa 
publicación no mesmo diario oficial.

2. As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente resolución porán 
fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse recurso potestativo de reposición 
perante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado a partir do día seguin-
te ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir 
do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ou ben recurso contencioso-
administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da 
resolución.

Artigo 22. Modificación da resolución

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá 
dar lugar á modificación da resolución de concesión, segundo o artigo 17.4 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O órgano competente para a concesión destas 
axudas, nos supostos en que proceda, poderá acordar a modificación da resolución por 
instancia da entidade beneficiaria e coa debida antelación. Estas bases habilitan para apro-
bar as modificacións nos supostos en que proceda, atendendo aos obxectivos e requisitos 
da convocatoria e demais normativa aplicable.
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Artigo 23. Solicitude de pagamento, prazo e xustificación da subvención

1. O pagamento da presente resolución realizarase da forma seguinte:

Un primeiro pagamento do 50 % do importe da subvención concedida realizarase en 
concepto de anticipo, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución. As entidades 
beneficiarias desta resolución están exoneradas da obriga de constitución de garantía. As 
entidades beneficiarias estarán obrigadas a presentar con data do 15 de decembro do ano 
2022 a xustificación dos gastos realizados con cargo a este anticipo.

Un segundo pagamento, equivalente ao tanto por cento restante, librarase unha vez 
xustificado o anticipo e o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención.

Para realizar o pagamento do anticipo a entidade que resulte beneficiaria terá que pre-
sentar o anexo IV de aceptación da axuda, debidamente cuberto e asinado pola persoa 
que exerce a representación da entidade.

No anexo IV, así mesmo, incluirase a declaración responsable de estar ao día no cumpri-
mento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamen-
to ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, segundo o 
establecido no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no artigo 11 do Decre-
to 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

2. Conforme o establecido no artigo 48 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as 
entidades beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa da realización da 
medida subvencionada que se relaciona no número 3 deste artigo, e dentro do prazo esta-
blecido para cada un dos programas, segundo o seguinte:

Para as tres liñas de subvencións, o prazo para presentar a xustificación final da execu-
ción da medida subvencionada ao abeiro desta resolución finaliza o 10 de febreiro de 2023.

De acordo co sinalado no artigo 14 desta resolución, a dita documentación deberá pre-
sentarse electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible 
na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A xustificación dos gastos de persoal para as tres liñas de subvencións realizarase a 
custo real mediante a presentación das facturas ou documentos de valor probatorio equi-
valente acreditativos de todos os gastos das actuacións subvencionadas.
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3. Deberase presentar dentro do prazo sinalado no número 2 deste artigo a seguinte 
documentación xustificativa común para as tres liñas de subvencións:

3.1. Anexo V: certificación do gasto subvencionable:

Nesta certificación do gasto subvencionable reflectiranse, respecto de cada un/unha 
dos/das profesionais que desenvolveron as bolsas de coidados, os custos reais correspon-
dentes aos gastos directos de persoal polo tempo efectivamente traballado para a execu-
ción da actividade subvencionada. Incluiranse, así mesmo, o persoal administrativo ou de 
apoio descrito no artigo 9 e o persoal contratado para o desenvolvemento das actuacións 
de formación en materia de corresponsabilidade.

Os gastos directos de persoal subvencionables a custo real (nóminas, facturas...), xera-
dos entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 31 de decembro de 2022, deberán estar efectivamente 
pagados na data de finalización do prazo de subvencionabilidade: 31 de decembro de 2022.

De acordo co artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para os efectos 
da súa consideración como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto 
cando quede xustificado o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debi-
damente identificados, selados e asinados polo beneficiario.

Non obstante o anterior, cando formen parte da conta xustificativa documentos de gas-
tos que comporten ingresos á conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con 
posterioridade á data de xustificación, o importe destes ingresos ou cotas considérase 
xustificado coa presentación do documento de gasto en que se reflicta o importe da re-
tención ou cotización devindicadas na data de xustificación. As entidades beneficiarias 
quedan obrigadas a presentar os documentos acreditativos da súa liquidación nos dez días 
seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso en período 
voluntario. En todo caso, a dita presentación terá como data límite o derradeiro día do mes 
seguinte ao último trimestre do exercicio da convocatoria.

3.2. Anexo VI: se for o caso, certificación do órgano que teña atribuídas as facultades de 
control, no caso da entidade local, ou da persoa que exerza a secretaría da entidade, nas 
outras dúas liñas, do cumprimento da normativa de contratación do sector público vixente 
na tramitación do procedemento de contratación de persoal para a prestación do servizo. 
Ou do cumprimento da normativa de contratación laboral segundo a normativa vixente no 
ámbito laboral. 
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3.3. Para xustificar o custo real dos gastos directos de persoal terá que presentarse 
copia dos seguintes documentos:

Respecto do persoal propio da entidade beneficiaria, de ser o caso:

– Contrato de traballo.

– Nóminas e recibos de liquidación de cotizacións, así como os modelos TC-2 e docu-
mentos bancarios que acrediten a súa realización.

No caso de contratación mercantil dos gastos de persoal: facturas ou documentos con 
valor probatorio equivalente polo importe correspondente ao persoal contratado, así como 
os correspondentes xustificantes bancarios acreditativos do seu pagamento. No xustifi-
cante bancario deberán constar o número de factura obxecto de pagamento, a identifica-
ción da persoa pagadora e da destinataria do pagamento, que deberá coincidir coa que 
emite a factura. Así mesmo, terase que achegar o expediente de contratación segundo a 
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Modelo 190 de resumo anual e retención de ingresos á conta do IRPF (modelo 111) 
correspondentes ao período durante o cal se desenvolveu a medida ou actividade subven-
cionada, unha vez que se dispoña deles segundo o indicado no último parágrafo da alínea 
a) do punto 3.1 deste artigo, e xustificantes bancarios do ingreso do modelo 111 do IRPF.

3.4. Anexo VII: memoria xustificativa da medida subvencionada, con descrición deta-
llada da execución das bolsas de coidados, incluíndo a relación de servizos realizados, 
as persoas profesionais que desenvolveron os servizos, as familias a que prestaron os 
servizos de bolsas de coidado e as persoas mozas de ata 16 anos que se beneficiaron 
directamente desas bolsas de coidados.

Incluiranse a descrición da tipoloxía e lugar onde se desenvolveron os servizos das 
bolsas de coidado. 

No que respecta aos datos das persoas, necesariamente teranse que desagregar por 
sexo, e incluiranse as desagregacións por colectivos prioritarios destas bolsas de coidado 
e do persoal para levalas a cabo segundo o explicitado no artigo 4.1 desta resolución.

3.5. No caso de que se desenvolvesen accións de formación, engadirase unha memoria 
detallada das actividades e dos módulos das actividades de formación de coidados e de 
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corresponsabilidade dirixidos aos homes e ás familias, coa relación delas e das persoas 
participantes.

3.6. Unha relación numerada das persoas participantes. A dita relación deberá estar 
asinada pola persoa responsable do programa acreditativa da atención recibida no modelo 
publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Para o caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, a dita relación 
referirase aos proxenitores, preferentemente nai, pai ou ben a persoa que exerza a tutela. 
Esta relación será única para todas as actuacións e actividades da medida subvencionada, 
con independencia de que os fillos ou fillas participasen nunha ou varias das actuacións.

3.7. Un exemplar de todos os materiais elaborados: carteis, folletos, enquisas, material 
didáctico, fotografías, capturas de pantalla e outros documentos, onde deberán figurar a 
imaxe corporativa da Secretaría Xeral da Igualdade xunto co logo do Plan Correponsables, 
para os efectos de acreditar o cumprimento das obrigas de publicidade e información reco-
llidas no Plan Corresponsables. 

4. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido para o efecto comporta-
rá a perda do dereito á subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades 
establecidas na Lei de subvencións de Galicia, segundo o disposto no artigo 45.2 do De-
creto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

No caso de que a xustificación sexa incorrecta e/ou incompleta, requirirase a entidade 
para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achegue os documentos solicitados 
no prazo de dez días, e advírteselle que, de non facelo, se procederá, logo de resolución, 
á revogación da subvención concedida e deberá reintegrar a contía percibida en concepto 
de anticipo e os xuros de demora.

5. Procederá a minoración do importe da subvención concedida e a perda do dereito ao 
seu cobramento nos termos e nos casos previstos para cada unha das liñas de subvención 
nos artigos 6, 7 e 8 desta resolución, e nos demais supostos previstos no artigo 26 e na 
normativa de aplicación relacionada no artigo 27.

Artigo 24. Obrigas das entidades beneficiarias

As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixi-
dos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como 

C
V

E
-D

O
G

: e
zk

al
ib

1-
4u

x1
-m

ta
0-

lv
b3

-lk
oh

em
ph

rq
h1



DOG Núm. 142 Mércores, 27 de xullo de 2022 Páx. 41440

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

as condicións e obrigas establecidas nesta resolución e as demais que resulten exixibles 
segundo a normativa de aplicación, en particular, as seguintes:

1. Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos, exe-
cutar e acreditar a realización do programa, actuacións e actividades que fundamentan a 
concesión da subvención, dentro do período e dos prazos establecidos nesta convocatoria, 
así como o cumprimento dos requisitos, condicións e obrigas que resultan da normativa de 
aplicación.

2. Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debida-
mente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á en-
tidade beneficiaria, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de com-
probación e control. Así mesmo, conservar os documentos xustificativos da aplicación dos 
fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das 
actuacións de comprobación e control.

3. Dar cumprimento á obriga de dar adecuada publicidade do carácter público do finan-
ciamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento 
do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Así, en todo tipo de publicidade 
e información relativos á actuación e actividades subvencionadas terá que constar a con-
dición de financiada pola Secretaría Xeral da Igualdade e polo Ministerio de Igualdad, ao 
abeiro do Plan Corresponsables.

4. Dar cumprimento á normativa de protección de datos persoais, en concreto, ao dis-
posto no Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de 
abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos per-
soais (Regulamento xeral de protección de datos) na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decem-
bro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e demais normativa 
concordante.

As entidades beneficiarias da subvención serán responsables de informar de maneira 
fidedigna as persoas destinatarias finais do tratamento que levarán a cabo sobre os seus 
datos, conforme o especificado no artigo 13 do Regulamento xeral de protección de datos, 
así como dos aspectos incluídos no parágrafo anterior, para o cal solicitarán o seu consen-
timento explícito. Así mesmo, as entidades beneficiarias serán responsables de custodiar 
a documentación que acredite o cumprimento destas obrigas.

C
V

E
-D

O
G

: e
zk

al
ib

1-
4u

x1
-m

ta
0-

lv
b3

-lk
oh

em
ph

rq
h1



DOG Núm. 142 Mércores, 27 de xullo de 2022 Páx. 41441

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

5. Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en 
conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos 
polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións ou 
axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público 
nacional ou internacional.

6. Facilitar toda a información requirida pola Secretaría Xeral da Igualdade, así como 
pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas, polo Consello 
de Contas e por outros órganos de control impostos pola normativa no exercicio das súas 
funcións de fiscalización e control.

7. Someterse ás actuacións de comprobación que poida efectuar a Secretaría Xeral da 
Igualdade, así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos 
competentes, tanto autonómicos como estatais, para o cal achegarán canta información 
lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. 

Artigo 25. Responsabilidade

A organización e a materialización das accións obxecto de subvención serán responsa-
bilidade exclusiva da entidade beneficiaria. A actuación da Secretaría Xeral da Igualdade 
quedará limitada ao seu outorgamento e a garantir o cumprimento da normativa en materia 
de axudas públicas.

Artigo 26. Reintegro e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou 
demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na 
resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subven-
cións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno 
procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

2. Polo anterior, ademais do disposto na normativa xeral de aplicación a estas axudas, 
procederá a minoración da subvención concedida ou a perda do dereito ao seu cobramen-
to e, de ser o caso, ao reintegro total ou parcial das cantidades percibidas, nos supostos 
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establecidos nos artigos 6, 7 e 8 respecto ás correspondentes liñas de subvención previs-
tas nesta convocatoria.

3. Así mesmo, procederá a minoración dun 2 % sobre a contía total da axuda percibida 
no caso de incumprimento dalgunha das obrigas recollidas no artigo 25, números 2 e 3 
desta resolución.

4. Ás entidades beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases seralles de apli-
cación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 27. Control

1. A Secretaría Xeral da Igualdade poderá levar a cabo as actividades de control que 
considere oportunas para controlar o cumprimento das axudas reguladas nesta convoca-
toria.

2. Todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de control financeiro 
exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos que establece o 
título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a súa normativa de des-
envolvemento. Así mesmo, estarán sometidas ás actuacións de comprobación previstas na 
lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 28. Remisión normativa

Para todo o non previsto nesta convocatoria observarase o disposto na Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decre-
to lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento. 

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do dito 
artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará 
traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.
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Artigo 29. Identificación da fonte de financiamento

As entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do carácter público des-
tas subvencións e informar as persoas destinatarias que a actividade é levada a cabo con 
fondos procedentes do Plan Corresponsables e, para iso, as entidades beneficiarias debe-
rán cumprir con algunha das medidas de difusión previstas no artigo 15.3 da Lei 9/2007, 
de subvencións de Galicia, e incluír en todos os documentos e nas posibles actuacións de 
publicidade ou difusión que leven a cabo relacionadas con estas subvencións os logotipos 
da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral da Igualdade e do Ministerio de Igualdad e da 
Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, xunto coa imaxe gráfica 
do Plan Corresponsables. 

Artigo 30. Información ás entidades interesadas

Sobre os procedementos administrativos asociados a esta convocatoria poderase obter do-
cumentación normalizada ou información adicional na Secretaría Xeral da Igualdade, nas uni-
dades administrativas de Igualdade das delegacións territoriais da Consellería de Promoción 
do Emprego e Igualdade; a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.
gal/guia-de-procedementos-e-servizos, ou da Secretaría Xeral da Igualdade, http://igualdade.
xunta.gal; no teléfono 981 95 76 89 ou no enderezo electrónico promocion.igualdade@xunta.
gal, ou plan-corresponsables.igualdade@xunta.gal ou presencialmente.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento

A Secretaría Xeral de Igualdade poderá ditar as instrucións que sexan necesarias para 
o adecuado desenvolvemento desta resolución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor 

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial 
de Galicia. 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2022

Susana López Abella 
Secretaria xeral da Igualdade
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ANEXO I.1

PROCEDEMENTO

PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

SI436A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo II.1, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 150.000 euros, cando se trate dunha de solicitude individual, e de 225.000 euros, no caso de que se trate dunha solicitude 
para a xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.

Liña Plan Corresponsables no ámbito local

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, para desenvolver no domicilio 
das familias por un número determinado de horas semanais (art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, para desenvolver en 
dependencias públicas convenientemente habilitadas para o efecto, tales 
como escolas, centros municipais, multiúsos, polideportivos, ludotecas, 
entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa normativa 
que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, plans de sensibilización e 
formación en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás 
familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

DATOS DA XESTIÓN DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

XESTIÓN INDIVIDUAL XESTIÓN COMPARTIDA

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.1 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas e/ou percibidas e ingresos obtidos e/ou previstos para as actuacións e gastos 

subvencionables previstos nesta convocatoria, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, ademais das reguladas nesta resolución, son as seguintes:
Non solicitou ningunha outra axuda ou subvención, nin a actividade xera ingresos en concepto de taxas de inscrición, matrículas ou 
equivalentes.
Outras axudas ou subvencións ou ingresos obtidos e/ou previstos:

CONCEPTO DA AXUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE 

PÚBLICA CONCEDENTE E NORMATIVA 
REGULADORA (3)

ACHEGA 
PARTICIPANTES

(4)

Financiada con fondos FSE ou 
outros fondos ou instrumentos 

financeiros comunitarios

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total 
(3) Indicar data de publicación en diario/boletín oficial 
(4) De ser o caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2).

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

7. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma. 
8. Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia. 
9. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria. 
10. Que o persoal para a realización das bolsas de coidados de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos se corresponde con algún 

dos perfís profesionais establecidos no Plan Corresponsables: perfís TASOC (técnica/ou en actividades socio-culturais), técnica/ou en 
Integración Social, monitoras/es de Lecer e Tempo Libre,  TAFAD (técnicas/os superiores de Animación Socio-deportiva), Educación Infantil, 
auxiliares de Gardaría e Xardín de Infancia, e cumprir o resto de requisitos establecidos no artigo 9.1 desta resolución. 

11. Que o persoal que desenvolva as bolsas de coidado dispoñen do correspondente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de 
natureza sexual, así como do certificado negativo de antecedentes penais relacionados con delitos contra a infancia. 

12. As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, e con carácter prioritario, en caso 
de vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir á interpoñer denuncias, procesos 
xudiciais, citas médicas e terapéuticas, ou outros trámites burocráticos; familias monoparentais; mulleres en situación de desemprego para 
realizar accións formativas ou procura activa de emprego; mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares en que existan outras cargas 
relacionadas cos coidados.  

13. Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos fondos recibidos deberán considerarse como criterios de 
valoración o nivel de renda e as cargas familiares das persoas que soliciten a participación nelas. 

14. Comprométese a cumprir cos requisitos establecidos na resolución, incluídos os especificados no artigo 9.1.4 ao respecto da contratación do 
persoal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II.1 (certificación sobre o acordo de solicitar a subvención)

Anexo II-bis (certificación relativa aos concellos agrupados ou asociados), só no caso de agrupacións ou asociacións de concellos

Anexo III (memoria descritiva da actuación)

Memoria de aforro de custos, só no caso de agrupacións ou asociacións de concellos

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Convenio de colaboración, só no caso de agrupacións ou asociacións de concellos

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.1 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa que actúa en representación da entidade

Concesións de subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
desenvolvemento do Plan Corresponsables. A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario 
e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de requisitos legais 
impostos ao dito responsable, en concreto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba 
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Destinatarias dos datos

As administracións públicas estatais e autonómicas no exercicio das súas competencias de subvencións e axudas 
públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento. 
Os datos comunicaranse á Base de datos nacional de subvencións, de conformidade coa Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
O órgano administrativo concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con 
expresión da convocatoria, incluíndo, entre outros datos, a identidade da persoa beneficiaria, ao abeiro do 
disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a 
entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do 
Plan Corresponsables, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e SI436C). 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II.1

CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN      
SI436A - PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
1. Que o (indicar o órgano competente) 

da entidade local/agrupación, con data   , adoptou os seguintes ACORDOS:

1.a) Solicitar axudas da Liña Plan Corresponsables no ámbito local e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos 
establecidos na convocatoria:

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.1, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención, terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 150.000 euros, cando se trate dunha de solicitude individual, e de 225.000 euros, no caso de que se trate dunha solicitude 
para a xestión compartida ou dunha entidade resultante de fusión de concellos.

1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

1.c) Financiar o custo das actuacións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa 
realización.

1.d) DESIGNAR para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade para aspectos relacionados coa tramitación 
do expediente a:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO/POSTO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Liña Plan Corresponsables no ámbito local

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, para desenvolver no domicilio 
das familias por un número determinado de horas semanais
 (art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, para desenvolver en 
dependencias públicas convenientemente habilitadas para o efecto, tales 
como escolas, centros municipais, multiúsos, polideportivos, ludotecas, 
entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa normativa 
que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables no ámbito local, plans de sensibilización e 
formación en corresponsabilidade e coidados destinados aos homes e ás 
familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II.1 
(continuación)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II - BIS

CERTIFICACIÓN RELATIVA AOS CONCELLOS AGRUPADOS OU ASOCIADOS 
SI436A - PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES NO ÁMBITO LOCAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SECRETARIO/A DO CONCELLO DE

Actuando como secretario/a da agrupación/asociación integrada polos concellos de: 

Con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos anteriormente relacionados,

CERTIFICA:
1) Que os concellos anteriormente relacionados acordaron nomear representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que 

como entidade beneficiaria, corresponden á citada agrupación/asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e 
xustificador/a da axuda o/a alcalde/alcaldesa do Concello de:  

2) Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumiron os seguintes compromisos de execución:

3) Que o importe de subvención que se vai aplicar cada un dos concellos integrantes da agrupación/asociación é:

4) Que os concellos integrantes da agrupación/asociación remitiron as respectivas contas do exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia, 
nas seguintes datas: (poñer nome e data de remisión de cada un dos concellos)  

5) Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumen o compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da 
subvención. 

6) Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumen o compromiso solidario de non disolver a agrupación ata que transcorra o 
prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia, e todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao 
cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO I.2

PROCEDEMENTO

PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA PLAN CORRESPONSABLES PARA DESENVOLVER POR 
ENTIDADES DE INCIATIVA SOCIAL

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

SI436B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo II.2, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención, terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de  
iniciativa social

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, no domicilio das familias por un número determinado de horas 
semanais (art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, en dependencias públicas convenientemente habilitadas para o 
efecto, tales como escolas, centros municipais, multiúsos, polideportivos, 
ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa 
normativa que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e 
coidados destinados aos homes e ás familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.2 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas e/ou percibidas e ingresos obtidos e/ou previstos para as actuacións e gastos 

subvencionables previstos nesta convocatoria, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, ademais das reguladas nesta resolución, son as seguintes:
Non solicitou ningunha outra axuda ou subvención, nin a actividade xera ingresos en concepto de taxas de inscrición, matrículas ou 
equivalentes.
Outras axudas ou subvencións ou ingresos obtidos e/ou previstos:

CONCEPTO DA AXUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE 

PÚBLICA CONCEDENTE e NORMATIVA 
REGULADORA (3)

ACHEGA 
PARTICIPANTES

(4)

FINANCIADA CON FONDOS FSE OU 
OUTROS FONDOS OU 

INSTRUMENTOS FINANCIEIROS 
COMUNITARIOS

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total 
(3) Indicar data de publicación en diario/boletín oficial 
(4) De ser o caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2).

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma. 

7. Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma. 
8. Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2020 ao Consello de Contas de Galicia. 
9. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria. 
10. Que o persoal para a realización das bolsas de coidados de menores en familias con fillos e fillas de ata 16 anos se corresponden con algún 

dos perfís profesionais establecidos no Plan Corresponsables: perfís TASOC (técnica/o en actividades socio-culturais), técnica/o en 
Integración Social, monitoras/es de Lecer e Tempo Libre, TAFAD (técnicas/os superiores de Animación  Socio-deportiva), Educación Infantil, 
auxiliares de Gardaría e Xardín de Infancia, e cumprir o resto de requisitos establecidos no artigo 9.1 desta resolución. 

11. Que o persoal que desenvolva as bolsas de coidado dispoñen do correspondente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos de 
natureza sexual, así como do certificado negativo de antecedentes penais relacionados con delitos contra a infancia. 

12. As actuacións destinaranse ao coidado de menores en familias con fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, e, con carácter prioritario, en caso 
de vítimas de violencia de xénero en todas as súas manifestacións, especialmente cando teñan que acudir a interpoñer denuncias, procesos 
xudiciais, citas médicas e terapéuticas, ou outros trámites burocráticos; familias monoparentais; mulleres en situación de desemprego para 
realizar accións formativas ou procura activa de emprego; mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan outras cargas 
relacionadas cos coidados. 

13. Nos procesos de valoración de acceso aos servizos postos en marcha con cargo aos fondos recibidos deberán considerarse como criterios de 
valoración o nivel de renda e as cargas familiares das persoas que soliciten a participación nela. 

14. Comprométese a cumprir cos requisitos establecidos na resolución, incluídos os especificados no artigo 9.1.4 ao respecto da contratación do 
persoal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II.2 Certificación sobre o acordo de solicitar a subvención

Anexo III  Memoria descritiva da actuación

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa que actúa en representación da entidade

Concesións de subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.2 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.

Finalidades do tratamento
Xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social inscritas no RUEPSS na área de igualdade 
para o desenvolvemento do Plan Corresponsables. A tramitación administrativa que derive da xestión deste 
formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de requisitos legais 
impostos a dito responsable, en concreto no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Destinatarias dos datos

As administracións públicas estatais e autonómicas no exercicio das súas competencias de subvencións e axudas 
públicas cando sexa necesario para a tramitación e xestión deste procedemento. 
Os datos comunicaranse á Base de datos nacional de subvencións de conformidade coa Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
O órgano administrativo concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con 
expresión da convocatoria, incluíndo entre outros datos, a identidade da persoa beneficiaria, ao abeiro do 
disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Resolución do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades 
locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, 
e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B e SI436C). 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II.2

CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN      
SI436B - PLAN CORRESPONSABLES: LIÑA DE PLAN CORRESPONSABLES PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
1. Que o (indicar o órgano competente) 

daentidade de iniciativa social, con data                  , adoptou os seguintes ACORDOS:

1.a) Solicitar axudas da Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas entidades de iniciativa social e aceptar expresamente as condicións de 
financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria:

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.2, así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na 
memoria-anexo III. En caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención, terase en conta a de menor importe. 

(2) A contía máxima da axuda será de 20.000 euros.

1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

1.c) Financiar o custo das actuacións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa 
realización.

1.d) DESIGNAR para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade para aspectos relacionados coa tramitación 
do expediente a:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO/POSTO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de  
iniciativa social

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, no domicilio das familias por un número determinado de horas 
semanais (art. 5.4.1.a)

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, en dependencias públicas convenientemente habilitadas para o 
efecto, tales como escolas, centros municipais, multiúsos, polideportivos, 
ludotecas, entre outros, cumprindo coas garantías sanitarias, así como coa 
normativa que lle sexa de aplicación (art. 5.4.1.b)

Liña Plan Corresponsables para desenvolver polas entidades de iniciativa 
social, plans de sensibilización e formación en corresponsabilidade e 
coidados destinados aos homes e ás familias (art. 5.4.2)

TOTAL

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.3

PROCEDIMIENTO

PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR 
LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

SI436C
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) Las cuantías que se reflejan deberán coincidir con las que se hagan constar en el anexo II.3, así como con la cuantía total de los costes directos de personal que 
figuren en la memoria-anexo III. En caso de discrepancia a efectos de la concesión de la subvención, se tendrá en cuenta la de menor importe. 

(2) La cuantía máxima de la ayuda será de 20.000 euros.

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de  
madres y padres

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, en el domicilio de las familias por un número deterrminado de 
horas semanales (art. 5.4.1.a)

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, en dependencias públicas convenientemente habilitadas al 
efecto, tales como escuelas, centros municipales, multiusos, 
polideportivos, ludotecas, entre otros, cumpliendo con las garantías 
sanitarias, así como con la normativa que le sea de aplicación (art. 5.4.1.
b)

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, planes de sensibilización y formación en corresponsabilidad y 
cuidados destinados a los hombres y a las familias (art. 5.4.2)

TOTAL

COSTES DIRECTOS DE PERSONAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL COSTES DIRECTOS DE  
PERSONAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.3 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas y/o percibidas e ingresos obtenidos y/o previstos para las actuaciones y gastos 

subvencionables previstos en esta convocatoria, procedentes de las distintas administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, además de las reguladas en esta resolución, son las siguientes:
No solicitó ninguna otra ayuda o subvención, ni la actividad genera ingresos en concepto de tasas de inscripción, matrículas o equivalentes.

Otras ayudas o subvenciones o ingresos obtenidos y/o previstos.

CONCEPTO DE LA AYUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD PÚBLICA 

CONCEDENTE Y NORMATIVA 
REGULADORA (3)

APORTACIÓN 
PARTICIPANTES

(4)

FINANCIADA CON FONDOS FSE U 
OTROS FONDOS O INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS COMUNITARIOS

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
(1) Indíquese lo que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaje de ayuda sobre el coste total 
(3) Indíquese fecha de publicación en diario/boletín oficial 
(4) En su caso, cuantía de los ingresos como consecuencia de tasas de inscripción, matrículas o equivalentes (artículo 3.2)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presentan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los números 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna otra 
deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma. 

7. Está de acuerdo con las actuaciones de control, supervisión y verificación de los órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad 
Autónoma. 

8. Ha cumplido el requisito de remisión de cuentas generales del ejercicio 2020 al Consejo de Cuentas de Galicia. 
9. Conoce las obligaciones derivadas de la convocatoria. 
10. Que el personal para la realización de las bolsas de cuidados de menores en familias con hijos e hijas de hasta 16 años, se corresponden con 

alguno de los perfiles profesionales establecidos en el Plan Corresponsables: perfiles  TASOC (técnica/o en actividades socio-culturales), 
técnica/o en Integración Social, monitoras/es de Ocio y Tiempo Libre, TAFAD (técnicas/os superiores de Animación  Socio-deportiva), 
Educación Infantil, auxiliares de Guardería y Jardín de Infancia, y cumplir el resto de requisitos establecidos en el artículo 9.1 de esta 
resolución. 

11. Que el personal que desarrolle las bolsas de cuidado disponen del correspondiente certificado de inexistencia de antecedentes por delitos 
de naturaleza sexual, así como del certificado negativo de antecedentes penitenciarios relacionados con delitos contra la infancia. 

12. Las actuaciones se destinarán al cuidado de menores en familias con hijas e hijos de hasta 16 años inclusive, y con carácter prioritario en 
caso de víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a interponer denuncias, 
procesos judiciales, citas médicas y terapéuticas, u otros trámites burocráticos; familias monoparentales; mujeres en situación de 
desempleo para realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo; mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que 
existan otras cargas relacionadas con los cuidados.   

13. En los procesos de valoración de acceso a los servicios puestos en marcha con cargo a los fondos recibidos deberán considerarse como 
criterios de valoración el nivel de renta y las cargas familiares de las personas que soliciten la participación en los mismos. 

14. Se compromete a cumplir con los requisitos establecidos en la resolución, incluidos los especificados en el artículo 9.1.4 al respecto de la 
contratación del personal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
Anexo II.3 Certificación sobre el acuerdo de solicitar la subvención

Anexo III Memoria descriptiva de la actuación

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el recuadro correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona que actúa en representación de la asociación de madres y padres o federación

Concesiones de subvenciones y ayudas

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la asociación de madres y padres o federación solicitante SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I.3 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. Secretaría General de la Igualdad.

Finalidades del tratamiento
Gestión y concesión de las subvenciones a las asociaciones de madres y padres en el registro de asociaciones de 
la Xunta de Galicia, para el desarrollo del Plan Corresponsables. La  tramitación administrativa que se derive 
de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de requisitos 
legales impuestos a dicho responsable, en concreto en el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad.

Destinatarias de los datos

Las administraciones públicas estatales y autonómicas en el ejercicio de sus competencias de subvenciones y 
ayudas públicas cuando sea necesario para la tramitación y gestión de este procedimiento. 
Los datos se comunicarán a la Base de datos nacional de subvenciones de conformidad con la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones. 
El órgano administrativo concedente publicará en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con 
expresión de la convocatoria, incluyendo entre otros datos, la identidad de la persona beneficiaria, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Resolución de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 
subvenciones a entidades locales, a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y a asociaciones de padres y madres para el desarrollo de 
las actuaciones del Plan Corresponsables, y se convocan para el año 2022 (códigos de procedimiento SI436A, SI436B y SI436C).

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II.3

CERTIFICACIÓN SOBRE EL ACUERDO DE SOLICITAR LA SUBVENCIÓN    
SI436C - PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
1. Que el (indicar el órgano competente) 

de la asociación de padres y madres, con fecha              , adoptó los siguientes ACUERDOS:

1.a) Solicitar ayudas de la Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y padres y aceptar expresamente las 
condiciones de financiación y demás requisitos establecidos en la convocatoria:

MEDIDA SOLICITADA (art. 5)

(1) Las cuantías que se reflejan deberán coincidir con las que se hagan constar en el anexo I.3, así como con la cuantía total de los costes directos de personal que 
figuren en la memoria-anexo III. En caso de discrepancia a efectos de la concesión de la subvención se tendrá en cuenta la de menor importe. 

(2) La cuantía máxima de la auuda será de 20.000 euros.

1.b) Que la entidad posee la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones de la ayuda.

1.c) Financiar el coste de las actuaciones objeto de ayuda que no resulte financiado por la Secretaría General de la Igualdad para su completa 
realización.

1.d) Designar para las funciones de coordinación y comunicación con la Secretaría General de la Igualdad para aspectos relacionados con la 
tramitación del expediente a:

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO CARGO/PUESTO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de  
madres y padres

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, en el domicilio de las familias por un número deterrminado de 
horas semanales (art. 5.4.1.a)

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, en dependencias públicas convenientemente habilitadas al 
efecto, tales como escuelas, centros municipales, multiusos, 
polideportivos, ludotecas, entre otros, cumpliendo con las garantías 
sanitarias, así como con la normativa que le sea de aplicación (art. 5.4.1.
b)

Línea Plan Corresponsables a desarrollar por las asociaciones de madres y 
padres, planes de sensibilización y formación en corresponsabilidad y 
cuidados destinados a los hombres y a las  familias (art. 5.4.2)

TOTAL

COSTES DIRECTOS DE PERSONAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) 

TOTAL COSTES DIRECTOS DE  
PERSONAL SUBVENCIÓN SOLICITADA (1) (2)

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III

MEMORIA DESCRITIVA DE LA ACTUACIÓN

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

2. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR  familias atendidas y personas contratadas

1. DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA

LUGAR DE 
DESARROLLO

MUNICIPIO DE 
DESARROLLO

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS 
POR LAS BOLSAS DE 

CUIDADOS 

Nº de personas profesionales  
contratadas en términos de jornada 

equivalente a tiempo completo/
anual.  Bolsas de cuidados. Perfil: 
técnica/o en actividades socio-

culturales), monitoras/es de Ocio y 
Tiempo Libre, TAFAD (técnicas/os 
superiores de Animación  Socio-
deportiva), Educación Infantil, 

auxiliares de Guardería y Jardín de 
Infancia.

Nº 
familias

Nº familias 
monopa-
rentales

Nº  mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género

HOMBRES MUJERES TOTAL

DENOMINACIÓN DE LA/S 
ACTUACIONES O ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR

Plan Corresponsables a 
desarrollar en el domicilio de las 
familias por un número 
determinado de horas semanales 
(art. 5.4.1.a)

Plan Corresponsables a 
desarrollar en dependencias 
públicas convenientemente 
habilitadas al efecto, tales como 
escuelas, centros municipales, 
multiusos, polideportivos, 
ludotecas, entre otros, 
cumpliendo con las garantías 
sanitarias, así como con la 
normativa que le sea de 
aplicación (art. 5.4.1.b)

Plan Corresponsables realización 
de planes de sensibilización y 
formación en corresponsabilidad 
y cuidados destinados a los 
hombres y a las familias (art. 
5.4.2)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

3. DESCRIPCIÓN:  

3.1. CONTENIDO (contenido  mínimo y por este orden: denominación de la actuación o medida a elegir entre alguna de las señaladas en el 
artículo 5.4,  descripción detallada; metodología y otros datos de interés; lugar en el que se realizarán las actuaciones, método de selección 
de las familias participantes, duración con indicación de las fechas previstas de inicio y finalización, horario y cualquier otro aspecto que 
defina su  temporalización).

3.2. PERSONAS PARTICIPANTES criterio de valoración común (perfil de las personas participantes y sistema de selección : nº de familias a 
atender y tipologías de familias, edades de los menores a atender, estimación se se van a atender la víctimas de violencia de género en 
todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a interponer denuncias, procesos judiciales, citas médicas y 
terapéuticas u otros trámites burocráticos, familias monoparentales, mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o 
búsqueda activa de empleo, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados; 

    nº de personas, perfiles profesionales y duración de los contratos que se van a implementar para la realización de las medidas de bolsas de 
cuidados, en los términos indicados en el artículo 5

3.3. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA REALIZADA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD SOLICITANTE, CON 
INDICACIÓN DE LA/S PERSONA/S RESPONSABLE/S

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

3.4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS: (en particular, los relacionados con la mejora de la situación personal o laboral de las familias y 
personas participantes y en relación a las personas menores de hasta 16 años de edad y en base a la situación anterior antes de implantar 
el Plan Correpsonsables)

3.5. MEDIOS MATERIALES

3.6. MEDIOS PERSONALES: criterio de valoración común nº de personas, perfiles profesionales y duración de los contratos a implementar para 
la realización de las medidas de bolsas de cuidados, en los términos indicados en los artículos 4, 5 y 9 (se numerarán correlativamente las 
personas trabajadoras contratadas para el desarrollo de la medida –de estar pendiente la contratación, se indicará la denominación del 
puesto de trabajo-, señalando al respecto de cada una de ellas: el perfil, funciones que realizan, período de inicio y fin de la contratación 
dentro del período subvencionable, así como el número de horas dedicadas al programa; vinculación con la entidad –personal propio de la 
entidad, tipología de la contratación, o contratación externa. En todo caso, se indicará expresamente que concurren las causas que 
determinan el carácter subvencionable de los costes de personal en atención a lo previsto en los artículos 4, 5 y 9).

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

3.7. DESGLOSE DE LOS COSTES DIRECTOS DE PERSONAL (art. 9.1): cubrir, según proceda, los costes salariales y de cuotas la Seguridad Social 
que la entidad solicitante vaya a contratar directamente como personal propio (1) o los costes de personal para el caso de contratación 
externa (2), correspondientes a cada una de las personas –o, en su defecto, al puesto de trabajo- que van a participar en la realización de la 
medida, con el  mismo orden y numeración que en el apartado 3.6 anterior.

Nº DE
PERSONA CONTRATADA PARA EL 

DESARROLLO Perfil 
PERSONAL A CONTRATAR COMO  

PROPIO POR LA ENTIDAD (1)
CONTRATACIÓN 

EXTERNA (2) TOTAL COSTES
ORDEN DE LA ACTIVIDAD 

(o, en su defecto, puesto de trabajo)
 profesional

RETRIBUCIONES 
SALARIALES

COTIZACIONES 
SEGURIDAD 

SOCIAL

COSTES DE 
PERSONAL

DIRECTOS DE 
PERSONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

Secretaría General de la Igualdad
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ANEXO IV

ANEXO IV. ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fechaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:

5. Importe concedido según la resolución de concesión

No solicitó nin se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son las que 
a continuación se relacionan:

1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos. 
2. No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a que establece el artículo 10.2 de la Ley 9/2007, 

de 13 de junio, de subvenciones de Galicia y en el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

3. Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y  frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna 
otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma. 

4. Que acepta la ayuda concedida al amparo de esta convocatoria para el año 2022 y SOLICITA su pago

6. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

ORGANISMO IMPORTE

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad
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ANEXO V

CERTIFICACIÓN DEL GASTO SUBVENCIONABLE (gastos directos de personal)

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA que los gastos directos de personal efectivamente realizados correspondiente al PROGRAMA  
son los siguientes:

1. PERSONAL PROPIO DE LA ENTIDAD:

PERCEPTOR/A DE LA NÓMINA NIF Perfil profesional 
(*)

MENSUALIDAD 
NÓMINA/AÑO

RETRIBUCIONES 
ÍNTEGRAS

COTIZACIONES SS 
A CARGO DE LA 

ENTIDAD
COSTE TOTAL FECHA DE PAGO

COSTE IMPUTADO 
AL PROGRAMA, 
SEGÚN HORAS O 

DÍAS TRABAJADOS

TOTAL (A) ----------

(*)   Técnica/o superior en Educación Infantil, técnica/o superior en Animación Socio-cultural y Turística, técnica/o superior en Enseñanza y Animación Socio-deportiva, técnica/o superior en Integración Social, monitoras/es de Ocio y Tiempo 
Libre, auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia

Certificación del gasto subvencionable - gastos directos de personal (pág. 1 de 2)

CVE-DOG: ezkalib1-4ux1-mta0-lvb3-lkohemphrqh1
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ANEXO V 
(continuación) 

FIRMA DE LA PERSONA SECRETARIA DE LA ENTIDAD

Lugar y fecha

, de de

2. CONTRATACIÓN EXTERNA (costes directos de personal):

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF FECHA FACTURA NÚMERO FACTURA
CONCEPTO 

(gastos de personal)
IMPORTE 

(IVA incluído) FECHA DE PAGO

COSTE IMPUTADO 
AL PROGRAMA, 
SEGÚN HORAS O 

DÍAS TRABAJADOS

TOTAL (B) ----------

Certificación del gasto subvencionable - gastos directos de personal (pág. 1 de 2)

Asimismo, se adjuntará la siguiente documentación:

Contrato de trabajo

Nóminas y recibos de liquidación de cotizaciones ( RLC), TC2 y justificantes bancarios que acrediten su realización, en el caso de personal propio de la entidad.

Facturas y justificantes bancarios de sus pagos, en el caso de contratación mercantil de personal.

Expediente de contratación según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en su caso.

Modelos 111 y 190 del IRPF, y justificantes bancarios de sus pagos

Secretaría General de la Igualdad

CVE-DOG: ezkalib1-4ux1-mta0-lvb3-lkohemphrqh1
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ANEXO VI

CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

CERTIFICA
Que se cumplió con la normativa de contratación pública vigente en la tramitación del procedimiento de contratación mercantil o externa 
de personal para el desarrollo de la actividad subvencionada.

Que se cumplió con la normativa de contratación laboral según la normativa vigente en el ámbito laboral para el desarrollo de las actividades 
subvencionadas.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad
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ANEXO VII

MEMORIA JUSTIFICATIVA

SI436A PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES EN EL ÁMBITO LOCAL

SI436B PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

SI436C PLAN CORRESPONSABLES: LÍNEA PLAN CORRESPONSABLES A DESARROLLAR POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE (CARGO/PUESTO QUE DESEMPEÑA)

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA O PROGRAMA

 ACTUACIÓN O ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

Plan Corresponsables, en el 
domicilio de las familias por un 
número determinado de horas 
semanales (art. 5.4.1.a)

Plan Corresponsables en 
dependencias públicas 
convenientemente habilitadas 
al efecto, tales como escuelas, 
centros municipales, multiusos, 
polideportivos, ludotecas, 
entre otros, cumpliendo con las 
garantías sanitarias, así como 
con la normativa que le sea de 
aplicación (art. 5.4.1.b)

Plan Corresponsables, 
realización de planes de 
sensibilización y formación en 
corresponsabilidad y cuidados 
destinados a los hombres y a 
las familias (art. 5.4.2)

LUGAR DE 
DESARROLLO

MUNICIPIO DE 
DESARROLLO

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS 
POR LAS BOLSAS DE 

CUIDADOS 

Nº 
MENORES 

ATENDIDOS

Nº de personas profesionales  
contratadas en términos de 

jornada equivalente a tiempo 
completo/anual.  Bolsas de 

cuidados. Perfil: técnica/o en 
actividades socio-culturales), 

monitoras/es de Ocio y Tiempo 
Libre, TAFAD (técnicas/os 

superiores de Animación  Socio-
deportiva), Educación Infantil, 
auxiliares de Guardería y Jardín 

de Infancia.

Nº 
familias

Nº familias 
monopa- 
rentales

Nº  
mujeres  

víctimas de 
violencia 
de género

HOMBRES MUJERES TOTAL

RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS: (relacionar las actuaciones o actividades singularizadas e independientes con 
sustantividad y características propias por su contenido y/o temporalización, con el detalle de las familias atendidas y menores de hasta 16 
años atendidos y del personal contratado para la prestación de las bolsas de cuidados)
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ANEXO VII 
(continuación)

Secretaría General de la Igualdad

1. DESCRIPCIÓN (contenido  mínimo y por esta orden: denominación de la actuación o medida a elegir entre alguna de las señaladas en el artículo 5.4, 
descripción; metodología y otros datos de interés; nº de familias a atender y tipologías de familias, edades de los menores a atender, estimación se se 
van a atender la víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones, especialmente cuando tengan que acudir a interponer denuncias, 
procesos judiciales, citas médicas y terapéuticas u otros trámites burocráticos, familias monoparentales, mujeres en situación de desempleo para 
realizar acciones formativas o búsqueda activa de empleo, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas 
relacionadas con los cuidados; nº de personas, perfiles profesionales y duración de los contratos a implementar para la realización de las medidas de 
bolsas de cuidados, duración con indicación de las fechas previstas de inicio y finalización, horario y cualquier otro aspecto que defina su 
temporalización), y cualquier otro dato de interés) 

2. TIPOLOGÍA DE LOS GASTOS DIRECTOS: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES (medios personales que participaron directamente en la 
realización de la actuación, perfil profesional, así como detalle de los medios materiales utilizados y tipología de los gastos realizados 
distintos a los gastos directos de personal).

3. PARTICIPANTES Y RESULTADOS OBTENIDOS (participantes: características y número de personas participantes, desglosadas por sexo, edad 
y grupos de vulnerabilidad, conforme a los cuadros de este modelo. Para el caso de que las personas participantes sean menores de edad, 
deberá indicarse también el número de progenitores, desglosado por sexo y edad, así como por grupos de vulnerabilidad; se computará 
solamente a uno de ellos, preferentemente la madre o persona que tenga la tutela. Resultados obtenidos: singularmente aquellos 
relacionados con la finalidad de la actuación, así como aquellos relacionados con la mejora de la situación personal o laboral de las personas 
participantes o, en el caso de menores, de uno de sus progenitores).
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ANEXO VII 
(continuación)

FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SUBVENCIONADO 

 
Nº FAMILIAS 

PARTICIPANTES 
 

Nº FAMILIAS MONOPARENTALES 
PARTICIPANTES

VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN 

CUALQUIERA DE 
SUS FORMAS

MUJERES 
SITUACIÓN DE 
DESEMPLEO

MULLERES 
MAYORES DE 45 

AÑOS

FAMILIAS EN LAS  
QUE EXISTAN 

OTRAS CARGAS 
RELACIONADAS 

CON LOS CUIDADOS

FAMILIAS RENTA 
INFERIOR A 3 

VECES EL IPREM
PROGENITORA PROGENITOR

MENORES ATENDIDOS O  PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SUBVENCIONADO

TRAMOS DE EDAD DE MENORES ATENDIDOS/AS Nº DE PERSONAS 
MENORES DE  HASTA 16 
AÑOS PARTICIPANTES 

(HOMBRES)

Nº DE PERSONAS 
MENORES DE  HASTA 16 
AÑOS PARTICIPANTES 

(MUJERES)

TOTAL

DE 0 A 3 AÑOS (SIN INCLUIR 3 AÑOS)

DE 3 AÑOS A 6 AÑOS (SIN INCLUIR 6 AÑOS)

DE 6 AÑOS A 12 AÑOS (SIN INCLUIR 12 AÑOS)

DE 12 AÑOS A 14 AÑOS (SIN INCLUIR 14 AÑOS)

DE 14 ANOS HASTA 16 AÑOS

TOTAL MENORES ATENDIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS:

4. PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN (describir la publicidad y divulgación realizada, materiales y medios utilizados)

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General de la Igualdad
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