
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI427A
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)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse 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

PROGRAMA SOLICITADO

CONTÍA SOLICITADA (*)

Artigo 5.1.a) Programa de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes en situación de 
especial vulnerabilidade
Artigo 5.1.b) Programa de recursos integrais de atención personalizada e especializada a mulleres en situación de 
especial vulnerabilidade

TIPO DE PROGRAMA SOLICITADO (só se pode solicitar subvención para un programa – artigo 1.2)

(*) Contía solicitada: máximo 40.000 euros

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

CONCEPTO DA AXUDA ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE CONCEDENTE CÓDIGO DE 
PROCEDEMENTO

ANO S/C/P 
(1) IMPORTE (€)

INGRESOS OU 
ACHEGAS 

PARTICIPANTES 
(2)

(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/C: concedida/P: percibida) 
(2) Se é o caso, contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición, matrículas e equivalentes 

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Que esta entidade: 

3.1. 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 a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

3.2. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
3.3. Non está 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. 
3.4. Está 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. 

3.5. 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. 

3.6. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 19. 
3.7. Posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda. 
3.8. Está inscrita na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número  
3.9. Ten domicilio social ou delegación en Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Anexo II (certificación sobre o acordo de solicitar a subvención)

Anexo III (memoria descritiva do programa)

Anexo IV (ficha individualizada do/da profesional)

Certificación acreditativa das asociacións ou federacións integradas (só no caso de que a entidade solicitante sexa de segundo nivel)

Outra documentación (memoria complementaria para os efectos de ampliar a información requirida no anexo III e cuxa extensión non 
excede os 6 folios)

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Documentación acreditativa da representación que exerce a persoa que asina a 
solicitude (só no caso de que esta sexa distinta á designada no Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos Sociais)

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



ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

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

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario: xestión e concesión das subvencións ás 
entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas dirixidos a mulleres en 
situación de especial vulnerabilidade. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. 

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 obrigas legais 
impostas ao dito responsable (artigo 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas 
previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, 
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na 
Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración Dixital de Galicia.

Destinatarios 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, se é 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 __ de ________ de ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións 
a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan 
para o ano 2022 (código de procedemento SI427A).

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



ANEXO II

CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CERTIFICA
Que o  (indíquese o órgano competente) 

da entidade, con data                                        adoptou os seguintes ACORDOS:

1.a) SOLICITAR axuda para o desenvolvemento dun programa de recursos integrais do seguinte tipo:

TIPO DE PROGRAMA SOLICITADO (só se pode solicitar subvención para un programa (artigo 1.2) CONTÍA SOLICITADA (*)

Artigo 5.1.a) Programa de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes en situación de 
especial vulnerabilidade
Artigo 5.1.b) Programa de recursos integrais de atención personalizada e especializada a mulleres en situación de 
especial vulnerabilidade

(*) Contía solicitada: máximo 40.000 € 

1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda. 
1.c) Financiar o custo das accións 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, en todo o relativo a esta axuda, a 

DON/DONA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO CARGO/POSTO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

2. Que a entidade solicitante é unha entidade de segundo nivel:

SI

NON

(neste caso, deberase achegar unha certificación acreditativa das asociacións ou federacións integradas, artigo 8.1.e) da 
convocatoria)

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO III

MEMORIA DESCRITIVA DO PROGRAMA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

COLECTIVO OU COLECTIVOS AOS CALES VAI DIRIXIDO (segundo a disposición adicional única da convocatoria)

PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DAS USUARIAS

PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DENTRO DO PERÍODO SUBVENCIONABLE
DATA DE INICIO DATA DE FIN

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: CONCELLO/S EN QUE SE TEÑA PREVISTO REALIZAR CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS (independentemente da 
procedencia das usuarias)

TIPO DE ESTABLECEMENTO EN QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
Centro ou piso de acollida Penitenciaría Hospital Centro de recuperación Sede ou locais cedidos ou propiedade da entidade

XUSTIFICACIÓN E DESCRICIÓN DO PROGRAMA

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

OBXECTIVOS E NECESIDADES SOCIAIS QUE SE PRETENDEN CUBRIR

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA
a) Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de 
apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social 
(artigo 5.3.a) da convocatoria)

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA (continuación)
b) Servizo de atención psicolóxica (artigo 5.3.b) da convocatoria)

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

c) Servizo de asesoramento xurídico (artigo 5.3.c) da convocatoria)

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA (continuación)
d) Servizo de mediación intercultural e/ou familiar (artigo 5.3.d) da convocatoria)

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

e) Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade (artigo 5.3.e) 
da convocatoria)

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA  (continuación)
f) Servizos ou medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o 
emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a titorización laboral e profesional (artigo 5.3.f) da 
convocatoria).

Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:

MEDIOS MATERIAIS NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA

SISTEMA DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DAS MULLERES PARTICIPANTES

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO III 
(continuación)

PERFIL E RELACIÓN DOS/DAS PROFESIONAIS QUE VAN PARTICIPAR DIRECTAMENTE NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DOS/DAS 
QUE SE PRESENTA FICHA INDIVIDUALIZADA (ANEXO IV)

Nº Posto de traballo Titulación requerida para o desempeño do posto

OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
1. Número de mulleres participantes:

2. Resultados esperados:

XÚNTASE MEMORIA COMPLEMENTARIA (extensión non superior a 6 folios): SI NON

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



ANEXO IV

FICHA INDIVIDUALIZADA DA PERSOA PROFESIONAL 
(É obrigado cubrir un anexo por cada profesional que desenvolva ou vaia desenvolver o programa)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

SINATURA DA PERSOA PROFESIONAL SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade

1. DATOS DA PERSOA PROFESIONAL
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

É MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE ? (1) SI NON

2. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN DO POSTO TIPO DE VINCULACIÓN  
(persoal propio/persoal externo)

DATA DE INICIO DA 
DEDICACIÓN AO PROGRAMA 

(2)

DATA DE FIN DA 
DEDICACIÓN AO PROGRAMA 

(2)

2.1 PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE (cubrir este apartado no caso de que se trate de persoal propio da entidade)

ORZAMENTO TOTAL 
(retribuciones íntegras + cotizaciones sociales a cargo de la 

entidad)

PORCENTAXE (%) DA XORNADA DE 
TRABALLO DEDICADA AO PROGRAMA  

(3)

ORZAMENTO IMPUTADO AO PROGRAMA 
 (orzamento total * % xornada dedicada ao programa)  

(3)

2.2 CONTRATACIÓN MERCANTIL OU EXTERNA (cubrir este apartado no caso de que se trate dunha contratación de servizos externos)

OBXECTO DO CONTRATO BASE IMPOÑIBLE IVE TOTAL ORZAMENTO  
(base impoñible + IVE)

3. ASIGNACIÓN DAS FUNCIÓNS E TAREFAS ENCOMENDADAS NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 
Actuacións a desenvolver das establecidas no artigo 5.3 da convocatoria (sinalar a/s que proceda/n):

Artigo 5.3.a): servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e 
social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás usuarias o seu proceso de 
integración social.
Artigo 5.3.b): servizo de atención psicolóxica.

Artigo 5.3.c): servizo de asesoramento xurídico.

Artigo 5.3.d): servizo de mediación intercultural e/ou familiar.

Artigo 5.3.e): actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da
empregabilidade.
Artigo 5.3.f): servizos ou medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia 
e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a titorización laboral e profesional.

(1) No caso de que a resposta sexa SI, deberá solicitar a autorización do órgano concedente, indicando os motivos que xustifican a contratación e se se realiza de 
acordo coas condicións normais do mercado (artigo 27.7.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia). 

(2) Dentro do período subvencionable (artigo 5.4 da convocatoria: 01/10/2021-31/08/2022). 
(3) Para a determinación do gasto subvencionable e do importe da subvención terase en conta a parte do gasto correspondente á execución do programa segundo a 

porcentaxe da súa xornada de traballo dedicada a este (artigo 5.5 da convocatoria).



ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1.  Que a subvención foi destinada co fin para o cal se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente da axuda concedida 

para o PROGRAMA                                                                                                                                                                                             

e de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o exixido na normativa reguladora.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo VI. Declaración complementaria e actualizada na data de xustificación de todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas para a 
mesma actuación, así como dos ingresos percibidos por achegas das mulleres participantes.
Anexo VII. Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter 
pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
Anexo VIII. Certificación do gasto realizado, expedida pola secretaría da entidade, acreditativa do gasto realizado no desenvolvemento do 
programa subvencionado.
Anexo IX. Memoria xustificativa do programa subvencionado.

Un exemplar de todos os materiais elaborados, carteis, folletos, material didáctico, fotografías, etc.

Copia dos contratos de traballo do persoal adscrito ao programa

Copia do contrato mercantil para o caso de persoal externo.

Informe de vida laboral do/dos código/s de cotización da entidade no/nos que estea incluído o persoal adscrito ao programa correspondente 
ao período subvencionable.
Nóminas e documentos bancarios que acrediten o seu pagamento.

Recibos de liquidación de cotizacións e documentos bancarios que acrediten o seu pagamento.

Modelos TC-2.

Facturas (ou documentos de valor probatorio equivalente) dos servizos de persoal externo, xunto cos xustificantes bancarios que acrediten o 
seu pagamento.
Retención de ingresos á conta do IRPF (modelo 111) e xustificantes bancarios do ingreso do modelo 111 do IRPF.

Modelo 190 de resumo anual.

Relación numerada das mulleres atendidas no período subvencionable, asinada pola persoa responsable do programa.

Outra documentación considerada pertinente para un mellor detalle na xustificación da realización do programa (memoria complementaria 
para ampliar a información requirida no anexo IX e cuxa extensión non excede os 6 folios).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VI

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS, CONCEDIDAS OU PERCIBIDAS PARA A MESMA FINALIDADE 
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas e/ou percibidas e ingresos obtidos para este mesmo proxecto ou 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:

Ningunha outra axuda ou subvención.

Outras axudas ou subvencións ou ingresos obtidos e/ou previstos:

CONCEPTO DA AXUDA ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE CONCEDENTE CÓDIGO DE 
PROCEDEMENTO

ANO S/C/P 
(1) IMPORTE (€)

INGRESOS OU 
ACHEGAS 

PARTICIPANTES 
(2)

(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/C: concedida/P: percibida) 
(2) Se é o caso, contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición, matrículas e equivalentes 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ATOPARSE AO DÍA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS E FRONTE Á SEGURIDADE 
SOCIAL E DE NON TER PENDENTE DE PAGAMENTO NINGUNHA OUTRA DÉBEDA COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA 
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que a entidade  

está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda 

coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VIII

CERTIFICACIÓN DO GASTO REALIZADO 
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

CERTIFICA
Que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMA 

son os seguintes:

Nome e apelidos da persoa perceptora da nómina NIF/NIE Mensualidade/ano Importe bruto
Cota patronal 

(Seguridade Social a 
cargo da entidade)

Custo total Data de 
pagamento

Porcentaxe (%) da 
xornada de traballo 

dedicada ao programa

Importe imputado ao 
programa (segundo % 

dedicación ao programa)

TOTAL A



ANEXO VIII 
(continuación)

CONTRATACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS DE PERSONAL

Empresa/persona física NIF/NIE Concepto Fecha de la 
factura Número de factura

Importe total  
(base imponible + 

IVA)
Fecha de pago Importe imputado 

al programa

TOTAL B

TOTAL GASTO DE PERSONAL IMPUTADO AL PROGRAMA (A+B)

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO IX

MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA SUBVENCIONADO 
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN 

SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA

COLECTIVO/S ATENDIDO/S (segundo a disposición adicional única da convocatoria)

PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
DATA DE INICIO DATA DE FIN

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS
a) Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de 
apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás usuarias o seu proceso de integración social 
(artigo 5.3.a) da convocatoria)

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:



ANEXO IX 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
b) Servizo de atención psicolóxica (artigo 5.3.b) da convocatoria)

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:

c) Servizo de asesoramento xurídico (artigo 5.3.c) da convocatoria)

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:



ANEXO IX 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
d) Servizo de mediación intercultural e/ou familiar (artigo 5.3.d) da convocatoria)

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido servizo prestado:

e) Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade (artigo 5.3.e) 
da convocatoria)

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:



ANEXO IX 
(continuación)

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
f) Servizos ou medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o 
emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a titorización laboral e profesional (artigo 5.3.f) da 
convocatoria).

Período de desenvolvemento desta actuación:

Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:

RESULTADOS OBTIDOS

DESCRICIÓN DA PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN QUE SE REALIZOU. Deberase xuntar un exemplar dos materiais elaborados, carteis, 
folletos, material didáctico, fotografías, etc.



ANEXO IX 
(continuación)

Nº TOTAL DE MULLERES ATENDIDAS

Nº DE MULLERES DAS CALES SE REALIZARON SEIS OU MÁIS INTERVENCIÓNS

Nº de mulleres atendidas segundo os grupos vulnerables (disposición adicional única) (1) Número

Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica

Vítimas de explotación sexual-laboral ou de trata de persoas

Inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas

Pertencentes a unha minoría étnica

Drogodependentes do consumo de substancias tóxicas ou en procesos de rehabilitación

Perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións similares

Reclusas ou ex-reclusas

Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores

Transexuais ou con conflitos de identidade de sexo

Persoas con discapacidade ou enfermidade mental

Con responsabilidades familiares non compartidas

Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM

Embarazadas ou lactantes sen apoio familiar ou sen recursos

Sen fogar, que habitan nunha infravivenda ou en proceso de desafiuzamento

Maiores ou viúvas

Sen titulación ou con baixa cualificación

Desempregadas menores de 30 anos ou maiores de 45 anos

Inactivas ou desempregadas de longa duración

Con residencia en concellos rurais cualificados como zonas pouco poboadas de baixa densidade (ZPP)

Outra situación

TOTAL

(1) Para os efectos da correcta cobertura deste cadro, no caso de que nalgunha das mulleres participantes no programa concorrese máis dunha 
situación de vulnerabilidade, só se computará no grupo que responda á súa característica máis singularizada.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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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)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica deGalicia-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
PROGRAMA SOLICITADO
CONTÍA SOLICITADA (*)
TIPO DE PROGRAMA SOLICITADO (só se pode solicitar subvención para un programa – artigo 1.2)
(*) Contía solicitada: máximo 40.000 euros
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
CONCEPTO DA AXUDA
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE CONCEDENTE
CÓDIGO DE PROCEDEMENTO
ANO
S/C/P (1)
IMPORTE (€)
INGRESOS OU ACHEGAS PARTICIPANTES (2)
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/C: concedida/P: percibida)
(2) Se é o caso, contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición, matrículas e equivalentes 
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que esta entidade:
3.1. 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 a que se refire o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3.2. Non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
3.3. Non está 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.
3.4. Está 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.
3.5. 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.
3.6. Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 19.
3.7. Posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.
3.8. Está inscrita na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais co número 
3.9. Ten domicilio social ou delegación en Galicia.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
ÓRGANO  
CÓD. PROC.  
ANO
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 DATOSA 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
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ANEXO I
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade. Secretaría Xeral da Igualdade.
Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario: xestión e concesión das subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. 
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 obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, 
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na 
Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración Dixital de Galicia.
Destinatarios 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, se é 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 __ de ________ de ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións
a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e se convocan
para o ano 2022 (código de procedemento SI427A).
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO II
CERTIFICACIÓN SOBRE O ACORDO DE SOLICITAR A SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CERTIFICA
Que o  (indíquese o órgano competente)
da entidade, con data                                        adoptou os seguintes ACORDOS:
1.a) SOLICITAR axuda para o desenvolvemento dun programa de recursos integrais do seguinte tipo:
TIPO DE PROGRAMA SOLICITADO (só se pode solicitar subvención para un programa (artigo 1.2)
CONTÍA SOLICITADA (*)
(*) Contía solicitada: máximo 40.000 € 
1.b) Que a entidade posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.
1.c) Financiar o custo das accións 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, en todo o relativo a esta axuda, a 
DON/DONA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CARGO/POSTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
2. Que a entidade solicitante é unha entidade de segundo nivel:
(neste caso, deberase achegar unha certificación acreditativa das asociacións ou federacións integradas, artigo 8.1.e) da convocatoria)
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO III
MEMORIA DESCRITIVA DO PROGRAMA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA
COLECTIVO OU COLECTIVOS AOS CALES VAI DIRIXIDO (segundo a disposición adicional única da convocatoria)
PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DAS USUARIAS
PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DENTRO DO PERÍODO SUBVENCIONABLE
DATA DE INICIO 
DATA DE FIN
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: CONCELLO/S EN QUE SE TEÑA PREVISTO REALIZAR CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS (independentemente da procedencia das usuarias)
TIPO DE ESTABLECEMENTO EN QUE SE DESENVOLVE O PROGRAMA
XUSTIFICACIÓN E DESCRICIÓN DO PROGRAMA
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ANEXO III
(continuación)
OBXECTIVOS E NECESIDADES SOCIAIS QUE SE PRETENDEN CUBRIR
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA
a) Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de
apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social
(artigo 5.3.a) da convocatoria)
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
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ANEXO III
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA (continuación)
b) Servizo de atención psicolóxica (artigo 5.3.b) da convocatoria)
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
c) Servizo de asesoramento xurídico (artigo 5.3.c) da convocatoria)
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
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ANEXO III
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA (continuación)
d) Servizo de mediación intercultural e/ou familiar (artigo 5.3.d) da convocatoria)
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
e) Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade (artigo 5.3.e) da convocatoria)
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
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ANEXO III
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS QUE COMPOÑEN O PROGRAMA  (continuación)
f) Servizos ou medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a titorización laboral e profesional (artigo 5.3.f) da convocatoria).
Descrición concreta e detallada do contido deste servizo:
MEDIOS MATERIAIS NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
SISTEMA DE AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DAS MULLERES PARTICIPANTES
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ANEXO III
(continuación)
PERFIL E RELACIÓN DOS/DAS PROFESIONAIS QUE VAN PARTICIPAR DIRECTAMENTE NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DOS/DAS QUE SE PRESENTA FICHA INDIVIDUALIZADA (ANEXO IV)
Nº
Posto de traballo
Titulación requerida para o desempeño do posto
OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
1. Número de mulleres participantes:
2. Resultados esperados:
XÚNTASE MEMORIA COMPLEMENTARIA (extensión non superior a 6 folios):
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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ANEXO IV
FICHA INDIVIDUALIZADA DA PERSOA PROFESIONAL(É obrigado cubrir un anexo por cada profesional que desenvolva ou vaia desenvolver o programa)
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
SINATURA DA PERSOA PROFESIONAL
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
1. DATOS DA PERSOA PROFESIONAL
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
É MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE ? (1)
2. DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO
DENOMINACIÓN DO POSTO
TIPO DE VINCULACIÓN 
(persoal propio/persoal externo)
DATA DE INICIO DA DEDICACIÓN AO PROGRAMA (2)
DATA DE FIN DA DEDICACIÓN AO PROGRAMA (2)
2.1 PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE (cubrir este apartado no caso de que se trate de persoal propio da entidade)
ORZAMENTO TOTAL (retribuciones íntegras + cotizaciones sociales a cargo de la entidad)
PORCENTAXE (%) DA XORNADA DE TRABALLO DEDICADA AO PROGRAMA  (3)
ORZAMENTO IMPUTADO AO PROGRAMA
 (orzamento total * % xornada dedicada ao programa) 
(3)
2.2 CONTRATACIÓN MERCANTIL OU EXTERNA (cubrir este apartado no caso de que se trate dunha contratación de servizos externos)
OBXECTO DO CONTRATO
BASE IMPOÑIBLE
IVE
TOTAL ORZAMENTO  (base impoñible + IVE)
3. ASIGNACIÓN DAS FUNCIÓNS E TAREFAS ENCOMENDADAS NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
Actuacións a desenvolver das establecidas no artigo 5.3 da convocatoria (sinalar a/s que proceda/n):
(1) No caso de que a resposta sexa SI, deberá solicitar a autorización do órgano concedente, indicando os motivos que xustifican a contratación e se se realiza de acordo coas condicións normais do mercado (artigo 27.7.d da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia).
(2) Dentro do período subvencionable (artigo 5.4 da convocatoria: 01/10/2021-31/08/2022).
(3) Para a determinación do gasto subvencionable e do importe da subvención terase en conta a parte do gasto correspondente á execución do programa segundo a porcentaxe da súa xornada de traballo dedicada a este (artigo 5.5 da convocatoria).
ANEXO V
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1.  Que a subvención foi destinada co fin para o cal se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente da axuda concedida para o PROGRAMA                                                                                                                                                                                                           
e de conformidade coa documentación que se achega para estes efectos segundo o exixido na normativa reguladora.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VI
DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS AXUDAS SOLICITADAS, CONCEDIDAS OU PERCIBIDAS PARA A MESMA FINALIDADE
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas e/ou percibidas e ingresos obtidos para este mesmo proxecto ou 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:
CONCEPTO DA AXUDA
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE CONCEDENTE
CÓDIGO DE PROCEDEMENTO
ANO
S/C/P (1)
IMPORTE (€)
INGRESOS OU ACHEGAS PARTICIPANTES (2)
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada/C: concedida/P: percibida)
(2) Se é o caso, contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición, matrículas e equivalentes 
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ATOPARSE AO DÍA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS E FRONTE Á SEGURIDADE SOCIAL E DE NON TER PENDENTE DE PAGAMENTO NINGUNHA OUTRA DÉBEDA COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
DATOS DA ENTIDADE DECLARANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
Que a entidade 
está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VIII
CERTIFICACIÓN DO GASTO REALIZADO
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA DA ENTIDADE
NIF
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CERTIFICA
Que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMAson os seguintes:
Nome e apelidos da persoa perceptora da nómina
NIF/NIE
Mensualidade/ano
Importe bruto
Cota patronal
(Seguridade Social a cargo da entidade)
Custo total
Data de pagamento
Porcentaxe (%) da xornada de traballo dedicada ao programa
Importe imputado ao programa (segundo % dedicación ao programa)
TOTAL A
ANEXO VIII
(continuación)
CONTRATACIÓN EXTERNA DE SERVICIOS DE PERSONAL
Empresa/persona física
NIF/NIE
Concepto
Fecha de la factura
Número de factura
Importe total 
(base imponible + IVA)
Fecha de pago
Importe imputado al programa
TOTAL B
TOTAL GASTO DE PERSONAL IMPUTADO AL PROGRAMA (A+B)
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO IX
MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA SUBVENCIONADO
PROCEDEMENTO SI427A - SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DIRIXIDOS A MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)
DENOMINACIÓN DO PROGRAMA
COLECTIVO/S ATENDIDO/S (segundo a disposición adicional única da convocatoria)
PERÍODO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
DATA DE INICIO
DATA DE FIN
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS
a) Servizos de orientación e información sobre recursos singularizados, de atención, orientación e asesoramento persoal e social, así como de apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás usuarias o seu proceso de integración social 
(artigo 5.3.a) da convocatoria)
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:
ANEXO IX
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
b) Servizo de atención psicolóxica (artigo 5.3.b) da convocatoria)
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:
c) Servizo de asesoramento xurídico (artigo 5.3.c) da convocatoria)
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:
ANEXO IX
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
d) Servizo de mediación intercultural e/ou familiar (artigo 5.3.d) da convocatoria)
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido servizo prestado:
e) Actividades para a adquisición de habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade (artigo 5.3.e) da convocatoria)
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:
ANEXO IX
(continuación)
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS (continuación)
f) Servizos ou medidas de orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a titorización laboral e profesional (artigo 5.3.f) da convocatoria).
Período de desenvolvemento desta actuación:
Descrición concreta e detallada do contido do servizo prestado:
RESULTADOS OBTIDOS
DESCRICIÓN DA PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN QUE SE REALIZOU. Deberase xuntar un exemplar dos materiais elaborados, carteis, folletos, material didáctico, fotografías, etc.
ANEXO IX
(continuación)
Nº TOTAL DE MULLERES ATENDIDAS
Nº DE MULLERES DAS CALES SE REALIZARON SEIS OU MÁIS INTERVENCIÓNS
Nº de mulleres atendidas segundo os grupos vulnerables (disposición adicional única) (1)
Número
Vítimas de violencia de xénero ou de violencia doméstica
Vítimas de explotación sexual-laboral ou de trata de persoas
Inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas
Pertencentes a unha minoría étnica
Drogodependentes do consumo de substancias tóxicas ou en procesos de rehabilitación
Perceptoras de rendas de integración, subsidios ou prestacións similares
Reclusas ou ex-reclusas
Procedentes de institucións de protección ou reeducación de menores
Transexuais ou con conflitos de identidade de sexo
Persoas con discapacidade ou enfermidade mental
Con responsabilidades familiares non compartidas
Procedentes de núcleos familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM
Embarazadas ou lactantes sen apoio familiar ou sen recursos
Sen fogar, que habitan nunha infravivenda ou en proceso de desafiuzamento
Maiores ou viúvas
Sen titulación ou con baixa cualificación
Desempregadas menores de 30 anos ou maiores de 45 anos
Inactivas ou desempregadas de longa duración
Con residencia en concellos rurais cualificados como zonas pouco poboadas de baixa densidade (ZPP)
Outra situación
TOTAL
(1) Para os efectos da correcta cobertura deste cadro, no caso de que nalgunha das mulleres participantes no programa concorrese máis dunha situación de vulnerabilidade, só se computará no grupo que responda á súa característica máis singularizada.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
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