
ANEXO II

PROCEDEMENTO

AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE 
LUCRO  PARA CENTROS, PROGRAMAS PARA XESTANTES E OUTROS RECURSOS 
INTEGRAIS PARA MULLERES 

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI427A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do   
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN NIF

NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

TIPO DE VÍA

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EXPON
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:

PROGRAMA

Art 1º1a) MANTEMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN  ESPECIALIZADA

Art 1º1b) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA XESTANTES E 
 LACTANTES

Art 1º1c) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES 
 EN SITUACIÓN DE RISCO OU PROCESO DE EXCLUSIÓN

Art 1º1d) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES 
 EN SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Art 1º1e) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA VÍTIMAS DE 
 VIOLENCIA DE XÉNERO

Art 1º1f) OUTROS

TOTAL

CUSTO DA ACTUACIÓN SOLICITADA SUBVENCIÓN SOLICITADA

EXPEDIENTE

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesaria se coincide ca anterior) 

NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

TIPO DE VÍA



SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ARTIGO 5º DAS BASES REGULADORAS)

1

2

3

4

5

6

7

8

LEGISLACIÓN APLICABLE
- Resolución do 10 de maio de 2011, da secretaria Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e 

subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes 
- Resolución do____de_______de 2013 pola que se convocan para o ano 2013 as  axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo 

de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

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 consellería 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, 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.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

, de de

Lugar e Data

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).

EXPEDIENTE

DATOS BANCARIOS

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos a conta bancaria.

ANEXO II 
(Continuación)



SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

EXPEDIENTE

ANEXO III 
  

 CERTIFICACIÓN

ENTIDADE NIF

SECRETARIO DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

1.- SOLICITAR as seguintes axudas: 
 
     1ª OPCIÓN:

NOME ESPECÍFICO DO PROGRAMA: 

APARTADO DO ARTGO 1º DAS BASES REGULADORAS AO QUE SE ACOLLE A SOLICITUDE 

Tipo de axuda solicitada:

Incentivo á contratación de profesionais da acción social

Axuda por ocupación, número de mulleres atendidas no centro nos doce meses anteriores ao mes de publicación desta convocatoria:

Subvención para gastos correntes e de persoal 

COLECTIVO ATENDIDO ORZAMENTO AXUDA QUE SOLICITA 

     2ª OPCIÓN:
NOME ESPECÍFICO DO PROGRAMA: 

APARTADO DO ARTGO 1º DAS BASES REGULADORAS AO QUE SE ACOLLE A SOLICITUDE 

Tipo de axuda solicitada:

Incentivo á contratación de profesionais da acción social

Axuda por ocupación, número de mulleres atendidas no centro nos doce meses anteriores ao mes de publicación desta convocatoria:

Subvención para gastos correntes e de persoal 

COLECTIVO ATENDIDO ORZAMENTO AXUDA QUE SOLICITA 

2.- DESIGNAR para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade en todo o relativo a esta axuda a 

DON/DONA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO / POSTO

3.- FINANCIAR o custo das accións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa 
realización. 

SINATURA DO/A SECRETARIO/A

Lugar e data

, de de

Viato e Prace  Representante legal da entidade

Asinado



SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO QUE esta entidade 

1) Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa 

nalgunha das circunstancias de prohibición ás que se refire o artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 

2) 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,  

3) 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 Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente, 

4) Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación, 

5) Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de 

igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero, 

 6)comprométese                         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).

SI NON

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

ANEXO V 
  

DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS

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 SUBVENCIONES:

CONCEPTO DA AXUDA S / C / P 
(1) IMPORTE % (2) ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA 

CONCEDENTE e NORMATIVA REGULADORA  (3)

(1) Indícar 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

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TEMPORALIZACIÓN DA ACCIÓN Denominación do programa: DATA INICIO de realización do programa DATA FINALIZACIÓN do programa

É OBRIGADO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE

ANEXO VI 
  

ORZAMENTO DOS CONCEPTOS PARA OS CALES SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
EXPEDIENTE

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, alimentación, vestiario e outros similares, a súa admisión queda condicionada á motivación e xustificación con sistema 
de cálculo que a entidade estableza na memoria.

GASTOS DE PERSOAL desagregar na memoria os gastos de persoal por cada 
contrato indicando as retribucións salariais e as cotizacións sociais

PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

ORZAMENTO 
TOTAL

ORZAMENTO 
IMPUTADO

PERSONAL LABORAL

SERVICIOS PROFESIONALES

GASTOS CORRENTES DO PROGRAMA, indicar gasto concreto PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

ORZAMENTO 
TOTAL

ORZAMENTO 
IMPUTADO

MATERIAL FUNXIBLE E ESPECÍFICO

PUBLICIDADE

SUBMINISTRACIÓNS AUGA, ELECTRICIDADE, TELÉFONO, ETC

ALUGAMENTOS

LIMPEZA, ALIMENTACIÓN, VESTIARIO, ETC

SEGUROS

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO IMPORTE

FONDOS PROPIOS

COFINANCIAMENTO SOLICITADO NESTA CONVOCATORIA

COFINANCIAMENTO DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

OUTROS

TOTAL (coincidente co orzamento total)

OUTROS GASTOS CORRENTES ESPECÍFICOS DO PROGRAMA, indicar gastos 
concretos

PERÍODO DE CONTRATACIÓN 
IMPUTADO

ORZAMENTO 
TOTAL

ORZAMENTO 
IMPUTADO

TOTAL GASTOS PREVISTOS

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

, de de

Lugar e data



¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do  cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un 
campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

DECLARO que as actuacións relacionadas co programa (indicar denominación)                                                          obxecto desta solicitude realizadas pola entidade nos últimos dous anos foron as seguintes:

ANO IDENTIFICACIÓN DA  
ACTIVIDADE LUGAR E DATAS DE REALIZACIÓN Nº DE HORAS Nº de 

Mulleres participantes
Descrición do contido 

(Obxectivos, contidos impartidos e outros datos de interese)

É OBRIGADO PRESENTAR UN ANEXO VII POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE

ANEXO VII 
  

 DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS PREVIAS
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de



¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do  cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un 
campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE

ANEXO VIII 
  

CERTIFICACIÓN DO COSTE DO PERSONAL

DATOS DO SECRETARIO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO

CERTIFICO que o custo previsto/efectivamente realizado do persoal para o que se solicita axuda por incentivo correspondente ao programa                                                                               é o siguinte:

PERSOA OCUPANTE DO POSTO 
Nome e apelidos e DNI/NIF

CÓDIGO DO 
CONTRATO 

GRUPO 
PROFESIONAL

DURACIÓN CONTRATO 
(ANOS-MESES)

DENOMINACIÓN DO 
POSTO DE TRABALLO

REQUISITOS 
DO POSTO DATA ALTA RETRIBUCIÓNS 

ÍNTEGRAS (A) 
COTIZACIÓNS 
SOCIAIS (B) 

MESES  
IMPUTADOS

CUSTO TOTAL (A
+B)

TOTAL

Na fase de solicitude esta certificación corresponde ao custo previsto e na fase de xustificación corresponde ao gasto efectivamente realizado

SINATURA DO SECRETARIO

Lugar e data

, de de

Visto e prace   (representante da entidade)

Asinado

EXPEDIENTE
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN
NIF
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
TIPO DE VÍA
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EXPON
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:
PROGRAMA
Art 1º1a) MANTEMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN  ESPECIALIZADA
Art 1º1b) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA XESTANTES E
 LACTANTES
Art 1º1c) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES
 EN SITUACIÓN DE RISCO OU PROCESO DE EXCLUSIÓN
Art 1º1d) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES
 EN SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Art 1º1e) PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA VÍTIMAS DE
 VIOLENCIA DE XÉNERO
Art 1º1f) OUTROS
TOTAL
CUSTO DA ACTUACIÓN SOLICITADA
SUBVENCIÓN SOLICITADA
EXPEDIENTE
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesaria se coincide ca anterior) 
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
ENDEREZO ELECTRÓNICO
TIPO DE VÍA
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (ARTIGO 5º DAS BASES REGULADORAS)
1
2
3
4
5
6
7
8
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Resolución do 10 de maio de 2011, da secretaria Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes
- Resolución do____de_______de 2013 pola que se convocan para o ano 2013 as  axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos integrais para xestantes e lactantes, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.
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 consellería 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, 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.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
,
de
de
Lugar e Data
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).
EXPEDIENTE
DATOS BANCARIOS
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos a conta bancaria.
ANEXO II
(Continuación)
EXPEDIENTE
ANEXO III
 
 CERTIFICACIÓN
ENTIDADE
NIF
SECRETARIO DA ENTIDADE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
1.- SOLICITAR as seguintes axudas:     1ª OPCIÓN:
NOME ESPECÍFICO DO PROGRAMA: 
APARTADO DO ARTGO 1º DAS BASES REGULADORAS AO QUE SE ACOLLE A SOLICITUDE 
Tipo de axuda solicitada:
COLECTIVO ATENDIDO 
ORZAMENTO
AXUDA QUE SOLICITA 
     2ª OPCIÓN:
NOME ESPECÍFICO DO PROGRAMA: 
APARTADO DO ARTGO 1º DAS BASES REGULADORAS AO QUE SE ACOLLE A SOLICITUDE 
Tipo de axuda solicitada:
COLECTIVO ATENDIDO 
ORZAMENTO
AXUDA QUE SOLICITA 
2.- DESIGNAR para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade en todo o relativo a esta axuda a 
DON/DONA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CARGO / POSTO
3.- FINANCIAR o custo das accións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa realización. 
SINATURA DO/A SECRETARIO/A
Lugar e data
,
de
de
Viato e Prace  Representante legal da entidade
..\..\..\..\..\Logos\Consellerías\presidencia_cor.png
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO QUE esta entidade
1) Cumpre todos os requisitos para obter a condición de beneficiaria das axudas reguladas nesta resolución e polo tanto non está incursa nalgunha das circunstancias de prohibición ás que se refire o artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
2) 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, 
3) 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 Emprego e Seguridade Social e do órgano concedente,
4) Fai uso non sexista da linguaxe en todas as súas formas de expresión e comunicación,
5) Comprométese a que as actuacións subvencionadas sexan desenvolvidas por profesionais con especialización acreditada nas áreas de igualdade entre mulleres e homes e/ou erradicación da violencia de xénero,
 6)comprométese                         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).
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO V
 
DECLARACIÓN DOUTRAS AXUDAS
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
(1)
IMPORTE
% (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE e NORMATIVA REGULADORA  (3)
(1) Indícar 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
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TEMPORALIZACIÓN DA ACCIÓN Denominación do programa:
DATA INICIO de realización do programa
DATA FINALIZACIÓN do programa
É OBRIGADO PRESENTAR UN ANEXO VI POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE
ANEXO VI
 
ORZAMENTO DOS CONCEPTOS PARA OS CALES SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
EXPEDIENTE
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 memoriaCando se inclúan gastos por desprazamentos, alimentación, vestiario e outros similares, a súa admisión queda condicionada á motivación e xustificación con sistema de cálculo que a entidade estableza na memoria.
GASTOS DE PERSOAL desagregar na memoria os gastos de persoal por cada contrato indicando as retribucións salariais e as cotizacións sociais
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
ORZAMENTO TOTAL
ORZAMENTO IMPUTADO
PERSONAL LABORAL
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS CORRENTES DO PROGRAMA, indicar gasto concreto
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
ORZAMENTO TOTAL
ORZAMENTO IMPUTADO
MATERIAL FUNXIBLE E ESPECÍFICO
PUBLICIDADE
SUBMINISTRACIÓNS AUGA, ELECTRICIDADE, TELÉFONO, ETC
ALUGAMENTOS
LIMPEZA, ALIMENTACIÓN, VESTIARIO, ETC
SEGUROS
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
IMPORTE
FONDOS PROPIOS
COFINANCIAMENTO SOLICITADO NESTA CONVOCATORIA
COFINANCIAMENTO DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS
OUTROS
TOTAL (coincidente co orzamento total)
OUTROS GASTOS CORRENTES ESPECÍFICOS DO PROGRAMA, indicar gastos concretos
PERÍODO DE CONTRATACIÓN IMPUTADO
ORZAMENTO TOTAL
ORZAMENTO IMPUTADO
TOTAL GASTOS PREVISTOS
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
,
de
de
Lugar e data
DECLARO que as actuacións relacionadas co programa (indicar denominación)                                                          obxecto desta solicitude realizadas pola entidade nos últimos dous anos foron as seguintes:
ANO
IDENTIFICACIÓN DA 
ACTIVIDADE
LUGAR E DATAS DE REALIZACIÓN
Nº DE HORAS
Nº de
Mulleres participantes
Descrición do contido
(Obxectivos, contidos impartidos e outros datos de interese)
É OBRIGADO PRESENTAR UN ANEXO VII POR CADA PROGRAMA QUE SE SOLICITE
ANEXO VII
 
 DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS PREVIAS
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
ANEXO VIII
 
CERTIFICACIÓN DO COSTE DO PERSONAL
DATOS DO SECRETARIO
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CARGO
CERTIFICO que o custo previsto/efectivamente realizado do persoal para o que se solicita axuda por incentivo correspondente ao programa                                                                               é o siguinte:
PERSOA OCUPANTE DO POSTO
Nome e apelidos e DNI/NIF
CÓDIGO DO CONTRATO 
GRUPO PROFESIONAL
DURACIÓN CONTRATO (ANOS-MESES)
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO
REQUISITOS DO POSTO
DATA ALTA 
RETRIBUCIÓNS ÍNTEGRAS (A) 
COTIZACIÓNS SOCIAIS (B) 
MESES  IMPUTADOS
CUSTO TOTAL (A+B)
TOTAL
Na fase de solicitude esta certificación corresponde ao custo previsto e na fase de xustificación corresponde ao gasto efectivamente realizado
SINATURA DO SECRETARIO
Lugar e data
,
de
de
Visto e prace   (representante da entidade)
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