
ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A 
PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI437A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesaria se coincide coa anterior) 

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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 (20 DÍXITOS)

EXPÓN
Que considerando reunir os requisitos esixidos segundo se mostra nos documentos que se achegan e con expresa aceptación de todos os termos 
expresados na resolución correspondente, SOLICITA subvención ao abeiro do seguinte programa:  

Liña Custo total do 
programa

Subvención 
solicitada

LIÑA 1: Programa de consolidación do movemento asociativo

LIÑA 2: Programa de promoción de accións que contemplen a investigación e a recuperación da 
historia das mulleres 

LIÑA 3: Programa de promoción de hábitos de vida saudables

LIÑA 4: Programa de prevención da violencia de xénero e atención ás vítimas

DECLARA
Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na que figuran os datos de 
identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do 
programa operativo publicará conforme ao previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 
(DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007)



ANEXO I 
(continuación)

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ARTIGO 8) OU DECLARA ESTAR EN PODER DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Copia do DNI, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidade.

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

ANEXO VIII: Programa que se vai realizar. So se a entidade solicita a 
subvención para o desenvolvemento de programas de promoción de accións 
que contemplen a investigación e a recuperación da historia das mulleres (liña 
2) de promoción de hábitos de vida saudables (liña 3) ou de promoción de 
prevención da violencia de xénero así como atención ás vítimas (liña 4)

Copia da tarxeta de identificación fiscal da entidade

Copia dos estatutos da entidade

Certificado da secretaria da Federación na que conste a relación nominal de 
asociacións que a compoñen, así como o número de asociadas de cada unha 
das ditas asociacións. (solo se a solicitude a presenta unha Federación de 
Asociacións)

Outra documentación indicar:

Autorizo á Secretaría Xeral de igualdade, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 
de xaneiro de 2012, pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público 
autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente. 
Asimesmo, declaro que devandita documentación mantense vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos dende a 
finalización do procedemento ao que corresponden.

Autorizo á Secretaría Xeral de Igualdade, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante 
no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SÍ NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co 
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade publicará na súa páxina web oficial a 
relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, 
como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a 
autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do___de____________ de 2013 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo FSE, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2013 (SI437A)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza



ANEXO II

CERTIFICACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE SECRETARIO/A DA ENTDIADE NIF

INSCRITA NO REXISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE IGUALDADE CO Nº

CERTIFICA
Que Dª 

con NIF                                    , ten o cargo de presidenta desta entidade e actúa como representante legal desta para os efectos de 

subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta resolución, en virtude do estipulado nos estatutos.

No suposto de que a presidenta non sexa quen solicite a axuda, actúa como representante legal da entidade  

Dª 

con NIF                                        para efectos da subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta 

resolución, en virtude do acordado na asemblea que tivo lugar o día

SINATURA DO/DA SECRETARIO/A

Lugar e data

, de de



ANEXO III

MEMORIA
1. ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF Nº DE ASOCIADAS

2. MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU ÓRGANO SIMILAR
Cargo Apelidos e nome Data nomeamento

3. FINS DA ENTIDADE, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
3.1. FINS DA ENTIDADE SEGÚN OS ESTATUTOS

3.2. ÁMBITO TERRITORIAL DA ENTIDADE SEGUNDO OS SEUS ESTATUTOS

3.3. DATA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DA ENTIDADE:

3.4. RELACIÓN DE ASOCIACIÓNS INTEGRADAS (SÓ NO CASO DE FEDERACIÓNS)
NIF Nome Data constitución

3.5. CONFEDERACIÓN OU FEDERACIÓN Á QUE PERTENCE, SE É O CASO
NIF Nome

4. ESTRUTURA E CAPACIDADE DE XESTIÓN DA ENTIDADE
4.1. INMOBLES
4.1.1. Inmobles en propiedade:
Enderezo completo Valor catastral

4.1.2. Inmobles en arrendamento ou outro título de uso e disfrute:
Enderezo completo Importe anual arrendamento

4.2. PERSOAL RETRIBUIDO

Posto de traballo Número Retribución bruta 
anual

Nº de horas anuais 
traballadas

Fixo

Total

Temporal

Total



ANEXO IV

MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVIAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARO que as actividades realizadas no ámbito das políticas de igualdade nos últimos dous anos foron as seguintes

ANO Identificación da actividade Lugar de realización Data de 
realización

Nº de 
horas

Nº de participantes

Mulleres Homes

Descrición do contido 
(Obxectivos, contidos impartidos e outros datos de interese)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de



ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARO:
1.- QUE esta entidade  

a) Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está 
incursa en ningunha das circunstancias de prohibición ás que se refire o artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, des ubvencións de 
Galicia.  

b) 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.  

c) Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a Unidade 
Administradora do FSE do Ministerio de Traballo e Inmigración e do órgano concedente.  

d) comprométese SI NON ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades 
ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (art. 20º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia).  

  

e) Que o número de socias da entidade representa polo menos o 90% da totalidade das persoas asociadas.  
  

2.- QUE o número de socias menores de 40 anos incorporadas á asociación nos últimos dous anos foi  
  
3.- QUE o número de mulleres con discapacidade incorporadas á asociación nos últimos dous años foi

SÍ NON

AUTORIZO
Á Secretaría Xeral da Igualdade para que realice as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos ou documentos achegados.

SÍ NON

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de



ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AXUDAS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARO que o conxunto das axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para as actuacións previstas nesta convocatoria, procedentes das 
distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das previstas nesta resolución, 
son as seguintes:

Ningunha outra axuda ou subvención

Outras axudas ou subvencións

Concepto da axuda S/C/P 
(*) Importe (€) % sobre o 

custo total
Administración ou entidade pública concedente e normativa 

reguladora

 * Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de



ANEXO VII

ORZAMENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO

Importes

Fondos propios  

Cofinanciamento solicitado nesta convocatoria  

Cofinanciamento de outras administracións  

Outros (especificar)

TOTAL

ORZAMENTO DE GASTOS  
No caso de imputación parcial de gastos, a súa admisión queda condicionada ao criterio para o cálculo da porcentaxe ou contía imputada que 
xustificada e razoadamente a entidade estableza na memoria.  
Cando se inclúan gastos por desprazamentos, a súa admisión queda condicionada á motivación e xustificación con sistema de cálculo que a 
entidade estableza na memoria.

GASTOS LIÑA 1: CONSOLIDACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO IMPORTES

Alugamento do local onde se sitúe a sede social da asociación ou federación

Gastos de administración xeral e material funxible de oficina e ofimático, gastos de correo e outros análogos

Gastos de persoal administrativo contratado pola asociación ou federación

Gastos ocasionados por obras de conservación e mantemento e pequenas reparacións que non sexan inventariables

Asesoramento xurídico, fiscal e contable da asociación ou federación

Gastos derivados das subministracións de auga, electricidade e similares relativos ao local da sede social, así como 
gastos da liña telefónica
Instalación e mantemento de liñas ADSL, mantemento de equipos informáticos e creación ou mantemento da páxina 
web da asociación ou federación

TOTAL

GASTOS LIÑA 2: PROMOCION DE ACCIÓNS QUE CONTEMPLEN A INVESTIGACIÓN E A RECUPERACIÓN DA HISTORIA 
DAS MULLERES

IMPORTES

Gastos de persoal contratado especificamente para a execución do programa

Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte

Gastos derivados da realización do programa subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de publicidade e 
propaganda específicos do programa , material de oficina: papel, impresos ou outro material de oficina

Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa

TOTAL

GASTOS LIÑA 3: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES IMPORTES

Gastos de persoal contratado especificamente para a execución do programa

Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte

Gastos derivados da realización do programa subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de publicidade e 
propaganda específicos do programa , material de oficina: papel, impresos ou outro material de oficina

Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa

TOTAL



ANEXO VII 
(continuación) 

GASTOS LIÑA 4: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS IMPORTES

Gastos de persoal contratado especificamente para a execución das actividades

Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte

Gastos derivados da realización do programa ou actividade subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de 
publicidade e propaganda específicos do programa ou actividade, material de oficina: papel, impresos ou outro 
material de oficina

Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa

TOTAL



ANEXO VIII

MEMORIA DEL PROGRAMA
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROGRAMA

OBXECTIVOS

DESCRICIÓN DO PROGRAMA E METODOLOXÍA DE REALIZACIÓN

INDICADORES DE AVALIACIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

PERSOAS DESTINATARIAS DO PROGRAMA

LUGAR OU LUGARES DE REALIZACIÓN DO PROGRAMA

CALENDARIO
Nº TOTAL DE HORAS DATA DE INICIO DATA DE FINALIZACIÓN



ANEXO IX

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DECLARA QUE a axuda / subvención foi destinada ao fin para o que se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente, 

da axuda concedida para o PROGRAMA ________________________________________________________________________________________ 

de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o esixido na normativa reguladora:

IMPORTE CONCESIÓN CANTIDADE DA XUSTIFICIÓN CANTIDADE DA LIQUIDACIÓN (A CUBRIR POLA ADMÓN.)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

LIÑA 1: GASTOS DE MANTEMENTO

Anexo X: Certificación de gastos realizados e da súa finalidade

Anexo VI: Declaración de axudas actualizada á data de presentación 
desta solicitude de pagamento

Orixinais dos xustificantes de gasto e xustificantes bancarios dos seus 
pagamentos

LIÑA 2: PROMOCION DE ACCIÓNS QUE CONTEMPLEN A INVESTIGACIÓN E A RECUPERACIÓN DA HISTORIA DAS MULLERES 
LIÑA 3: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES 
LIÑA 4: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS

ANEXO X: Certificación de gastos realizados e da súa finalidade

ANEXO VI: Declaración de axudas actualizada á data de presentación 
desta solicitude de pagamento

Orixinais dos xustificantes de gasto e xustificantes bancarios dos seus 
pagamentos

Memoria de execución

xustificación, se é o caso, da contratación de monitoras/es para a 
realización do programa

Declaración de que as actividades foron desenvolvidas en lingua galega, 
de ser o caso

Copia do material impreso usado para a difusión do programa 
subvencionado

Un exemplar de todos os materiais elaborados

Outra documentación:

Autorizo á Secretaría Xeral de igualdade, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012, 
pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da 
documentación indicada anteriormente. 
Asimesmo, declaro que devandita documentación mantense vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos dende a finalización do 
procedemento ao que corresponden.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Lugar e data

, de de



ANEXO X

CERTIFICACIÓN DE GASTO REALIZADO

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO

CERTIFICO que os gastos efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMA 

son os seguintes:

GASTOS DE PERSOAL

Perceptor/a de nómina NIF Categoría laboral Mensualidade/ano Importe bruto Cota patronal Custo total Data pagamento Importe imputado

TOTAL (A)



ANEXO X 
(continuación)

GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, ELABORACIÓN E MATERIAIS, MATERIAL OFICINA E OUTRAS SUBMINSTRACIÓNS

Empresa (denominación social) NIF Concepto Data Factura Número factura Base impoñible IVE Importe total Data 
pagamento Importe imputado

TOTAL (B)

IMPORTE TOTAL LIQUIDACIÓN

VISTO E PRACE, A PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Asdo.

Lugar y fecha

, de de

Asdo.
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EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesaria se coincide coa anterior) 
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
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 (20 DÍXITOS)
EXPÓN
Que considerando reunir os requisitos esixidos segundo se mostra nos documentos que se achegan e con expresa aceptación de todos os termos expresados na resolución correspondente, SOLICITA subvención ao abeiro do seguinte programa: 	
Liña
Custo total do programa
Subvención solicitada
LIÑA 1: Programa de consolidación do movemento asociativo
LIÑA 2: Programa de promoción de accións que contemplen a investigación e a recuperación da historia das mulleres 
LIÑA 3: Programa de promoción de hábitos de vida saudables
LIÑA 4: Programa de prevención da violencia de xénero e atención ás vítimas
DECLARA
Que coñece que a obtención de axuda comunitaria implica a aparición na lista pública de persoas beneficiarias, na que figuran os datos de identidade ou denominación social, das operacións e da contía de fondos públicos asignada a cada operación, que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme ao previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L/45, do 15 de febreiro de 2007)
ANEXO I
(continuación)
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ARTIGO 8) OU DECLARA ESTAR EN PODER DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo á Secretaría Xeral de igualdade, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012, pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Asimesmo, declaro que devandita documentación mantense vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos dende a finalización do procedemento ao que corresponden.
Autorizo á Secretaría Xeral de Igualdade, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do___de____________ de 2013 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (SI437A)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Lugar e data
,
de
de
Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ANEXO II
CERTIFICACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE SECRETARIO/A DA ENTDIADE
NIF
INSCRITA NO REXISTRO ÚNICO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE IGUALDADE CO Nº
CERTIFICA
Que Dª
con NIF                                    , ten o cargo de presidenta desta entidade e actúa como representante legal desta para os efectos de subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta resolución, en virtude do estipulado nos estatutos.
No suposto de que a presidenta non sexa quen solicite a axuda, actúa como representante legal da entidade 
Dª
con NIF                                        para efectos da subscrición da solicitude de axudas económicas para subvencionar os gastos previstos nesta resolución, en virtude do acordado na asemblea que tivo lugar o día
SINATURA DO/DA SECRETARIO/A
Lugar e data
,
de
de
ANEXO III
MEMORIA
1. ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
Nº DE ASOCIADAS
2. MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA OU ÓRGANO SIMILAR
Cargo
Apelidos e nome
Data nomeamento
3. FINS DA ENTIDADE, ÁMBITO DE ACTUACIÓN E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
3.1. FINS DA ENTIDADE SEGÚN OS ESTATUTOS
3.2. ÁMBITO TERRITORIAL DA ENTIDADE SEGUNDO OS SEUS ESTATUTOS
3.3. DATA DE CONSTITUCIÓN LEGAL DA ENTIDADE:
3.4. RELACIÓN DE ASOCIACIÓNS INTEGRADAS (SÓ NO CASO DE FEDERACIÓNS)
NIF
Nome
Data constitución
3.5. CONFEDERACIÓN OU FEDERACIÓN Á QUE PERTENCE, SE É O CASO
NIF
Nome
4. ESTRUTURA E CAPACIDADE DE XESTIÓN DA ENTIDADE
4.1. INMOBLES
4.1.1. Inmobles en propiedade:
Enderezo completo
Valor catastral
4.1.2. Inmobles en arrendamento ou outro título de uso e disfrute:
Enderezo completo
Importe anual arrendamento
4.2. PERSOAL RETRIBUIDO
Posto de traballo
Número
Retribución bruta anual
Nº de horas anuais traballadas
Fixo
Total
Temporal
Total
ANEXO IV
MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVIAS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARO que as actividades realizadas no ámbito das políticas de igualdade nos últimos dous anos foron as seguintes
ANO
Identificación da actividade
Lugar de realización
Data de realización
Nº de horas
Nº de participantes
Mulleres
Homes
Descrición do contido
(Obxectivos, contidos impartidos e outros datos de interese)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARO:
1.- QUE esta entidade 
a) Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa en ningunha das circunstancias de prohibición ás que se refire o artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, des ubvencións de Galicia. 
b) 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. 
c) Está de acordo coas actuacións de control e supervisión destas axudas que leven a cabo o Fondo Social Europeo, a Unidade Administradora do FSE do Ministerio de Traballo e Inmigración e do órgano concedente. 
d) comprométese SI NON ao emprego da lingua galega nas relacións coa administración concedente e en todos os elementos/actividades ou condutas que deriven das actuacións subvencionables (art. 20º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia). 
 
e) Que o número de socias da entidade representa polo menos o 90% da totalidade das persoas asociadas. 
 
2.- QUE o número de socias menores de 40 anos incorporadas á asociación nos últimos dous anos foi 
 
3.- QUE o número de mulleres con discapacidade incorporadas á asociación nos últimos dous años foi
AUTORIZO
Á Secretaría Xeral da Igualdade para que realice as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos ou documentos achegados.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VI
DECLARACIÓN DE AXUDAS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARO que o conxunto das axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas para as actuacións previstas nesta convocatoria, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das previstas nesta resolución, son as seguintes:
Concepto da axuda
S/C/P (*)
Importe (€)
% sobre o custo total
Administración ou entidade pública concedente e normativa
reguladora
 * Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VII
ORZAMENTO
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
Importes
Fondos propios  
Cofinanciamento solicitado nesta convocatoria  
Cofinanciamento de outras administracións  
Outros (especificar)
TOTAL
ORZAMENTO DE GASTOS 
No caso de imputación parcial de gastos, a súa admisión queda condicionada ao criterio para o cálculo da porcentaxe ou contía imputada que xustificada e razoadamente a entidade estableza na memoria. 
Cando se inclúan gastos por desprazamentos, a súa admisión queda condicionada á motivación e xustificación con sistema de cálculo que a entidade estableza na memoria.
GASTOS LIÑA 1: CONSOLIDACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
IMPORTES
Alugamento do local onde se sitúe a sede social da asociación ou federación
Gastos de administración xeral e material funxible de oficina e ofimático, gastos de correo e outros análogos
Gastos de persoal administrativo contratado pola asociación ou federación
Gastos ocasionados por obras de conservación e mantemento e pequenas reparacións que non sexan inventariables
Asesoramento xurídico, fiscal e contable da asociación ou federación
Gastos derivados das subministracións de auga, electricidade e similares relativos ao local da sede social, así como gastos da liña telefónica
Instalación e mantemento de liñas ADSL, mantemento de equipos informáticos e creación ou mantemento da páxina web da asociación ou federación
TOTAL
GASTOS LIÑA 2: PROMOCION DE ACCIÓNS QUE CONTEMPLEN A INVESTIGACIÓN E A RECUPERACIÓN DA HISTORIA DAS MULLERES
IMPORTES
Gastos de persoal contratado especificamente para a execución do programa
Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte
Gastos derivados da realización do programa subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de publicidade e propaganda específicos do programa , material de oficina: papel, impresos ou outro material de oficina
Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa
TOTAL
GASTOS LIÑA 3: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES
IMPORTES
Gastos de persoal contratado especificamente para a execución do programa
Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte
Gastos derivados da realización do programa subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de publicidade e propaganda específicos do programa , material de oficina: papel, impresos ou outro material de oficina
Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa
TOTAL
ANEXO VII
(continuación) 
GASTOS LIÑA 4: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS
IMPORTES
Gastos de persoal contratado especificamente para a execución das actividades
Gastos de relatoras/es: honorarios, aloxamento, transporte
Gastos derivados da realización do programa ou actividade subvencionado: Elaboración de materiais, gastos de publicidade e propaganda específicos do programa ou actividade, material de oficina: papel, impresos ou outro material de oficina
Outros gastos correntes directamente derivados da realización do programa
TOTAL
ANEXO VIII
MEMORIA DEL PROGRAMA
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA
XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO PROGRAMA
OBXECTIVOS
DESCRICIÓN DO PROGRAMA E METODOLOXÍA DE REALIZACIÓN
INDICADORES DE AVALIACIÓN
RESULTADOS ESPERADOS
PERSOAS DESTINATARIAS DO PROGRAMA
LUGAR OU LUGARES DE REALIZACIÓN DO PROGRAMA
CALENDARIO
Nº TOTAL DE HORAS
DATA DE INICIO
DATA DE FINALIZACIÓN
ANEXO IX
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DECLARA QUE a axuda / subvención foi destinada ao fin para o que se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente, da axuda concedida para o PROGRAMA ________________________________________________________________________________________ de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o esixido na normativa reguladora:
IMPORTE CONCESIÓN
CANTIDADE DA XUSTIFICIÓN
CANTIDADE DA LIQUIDACIÓN (A CUBRIR POLA ADMÓN.)
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
LIÑA 1: GASTOS DE MANTEMENTO
LIÑA 2: PROMOCION DE ACCIÓNS QUE CONTEMPLEN A INVESTIGACIÓN E A RECUPERACIÓN DA HISTORIA DAS MULLERES
LIÑA 3: PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES
LIÑA 4: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS
Autorizo á Secretaría Xeral de igualdade, de conformidade co artigo 20.3º da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012, pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Asimesmo, declaro que devandita documentación mantense vixente na actualidade e que non transcorreron máis de cinco anos dende a finalización do procedemento ao que corresponden.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO X
CERTIFICACIÓN DE GASTO REALIZADO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO
CERTIFICO que os gastos efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMA
son os seguintes:
GASTOS DE PERSOAL
Perceptor/a de nómina
NIF
Categoría laboral
Mensualidade/ano
Importe bruto
Cota patronal
Custo total
Data pagamento
Importe imputado
TOTAL (A)
ANEXO X
(continuación)
GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, ELABORACIÓN E MATERIAIS, MATERIAL OFICINA E OUTRAS SUBMINSTRACIÓNS
Empresa (denominación social)
NIF
Concepto
Data Factura
Número factura
Base impoñible
IVE
Importe total
Data pagamento
Importe imputado
TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL LIQUIDACIÓN
VISTO E PRACE, A PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE
Asdo.
Lugar y fecha
,
de
de
Asdo.
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