
ANEXO I.2

PROCEDEMENTO

AXUDAS E SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA 
IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SI435A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

EN CALIDADE DE

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 asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Entidade solicitante Persoa representante

DATOS BANCARIOS

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

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

MEDIDA SOLICITADA (art. 7.1)

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL - SUBVENCIÓN SOLICITADA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL 
(1)

CONTÍA SOLICITADA 
(1) (2)

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia 
de xénero e/ou con mulleres en situación de especial vulnerabilidade 
(art. 7.1.a)

Actuación dirixida á loita contra a explotación sexual e a prostitución 
(art. 7.1.b)

TOTAL

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

(2) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 7.4

DATOS DA XESTIÓN DA SUBVENCIÓN SOLICITADA

XESTIÓN INDIVIDUAL XESTIÓN COMPARTIDA

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



ANEXO I.2 
(continuación)

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

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

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

CONCEPTO DA AXUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE 

PÚBLICA CONCEDENTE E NORMATIVA 
REGULADORA (3)

ACHEGA 
PARTICIPANTES

(4)

FINANCIADA CON FONDOS FSE OU 
OUTROS FONDOS OU 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
COMUNITARIOS

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

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

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

3. Que esta entidade/agrupación: 

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 Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade 
Autónoma e do Fondo Social Europeo (apartados 7 e 8 do artigo 22 e artigo 25 da convocatoria). 

3.7 Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2017 ao Consello de Contas de Galicia. 

3.8 Coñece que as axudas solicitadas ao abeiro deste programa están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020) nun 80 %. 

3.9 Coñece que, no suposto de seren entidades xurídicas, a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública 
de operacións cos nomes das persoas beneficiarias, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 
1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. 

3.10 Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 22 da convocatoria. 

3.11 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. 

3.12 Conta entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade. 

3.13 Comprométese a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.         
SI NON

SI NON

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

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

Anexo III (memoria descritiva da actuación).

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

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

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

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



ANEXO I.2 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do ___ de ____________ de ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás 
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión 
compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado 
contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019.

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

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CERTIFICA
1. Que o (indíquese o órgano competente) 

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

1.a) Solicitar axudas do PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN nas entidades locais (só se pode solicitar unha actuación neste programa) 
e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.

MEDIDA SOLICITADA (art. 6.1)

Medidas ou programas de conciliación (art. 6.1.a)

Banco de tempo (art. 6.1.b)

Denominación:

CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL - SUBVENCIÓN SOLICITADA

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL CONTÍA SOLICITADA 
(1) 

(1) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 6.6

1.b) Solicitar axudas do PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO  e aceptar expresamente as 
condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.

MEDIDA SOLICITADA (art. 7.1) CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA

Acción (art. 7.1) TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL CONTÍA SOLICITADA (1) 

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia 
de xénero e/ou con mulleres en situación de especial vulnerabilidade 
(art. 7.1.a)

Denominación:

Intervención de carácter integral coas mulleres vítimas de violencia 
de xénero e/ou con mulleres en situación de especial vulnerabilidade 
(art. 7.1.a)

Actuación dirixida á loita contra a explotación sexual e a prostitución 
(art. 7.1.b)

Denominación:

Actuación dirixida á loita contra a explotación sexual e a prostitución 
(art. 7.1.b)

(1) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 7.4

1.c) Solicitar axudas do Programa de apoio aos CIM e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos 
na convocatoria.

(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.3, así como coas contías resultantes da suma das que consten nas fichas 
individualizadas do persoal do CIM (anexos IV.2).

AXUDA SOLICITADA (art. 8) Contía solicitada

Postos para os cales solicita a axuda Do 1.4.2019 ao 
30.11.2019 (1) 

Do 1.12.2019 ao 
31.3.2020 (1) TOTAL (1)

Postos de dirección, asesoramento xurídico, atención psicolóxica (art. 8.5.1)

Postos de axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de 
dinamización do territorio con enfoque de xénero (art. 8.5.2)

TOTAIS



ANEXO II 
(continuación)

CERTIFICA (continuación)

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

MEDIDA SOLICITADA IMPORTE DOS GASTOS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN (1) CONTÍA SOLICITADA (2)

Artigo 9.1. a)

Artigo 9.1. b)

Artigo 9.1. c)

Artigo 9.1. d)

Artigo 9.1. e)

Artigo 9.1. f)

Artigo 9.1. g)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

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

2. MANCOMUNIDADES OU CONSORCIOS

2.1 Que os concellos que forman parte da mancomunidade/consorcio son os seguintes:

2.2 Que os concellos que participan no proxecto son os seguintes:

2.3 Que o servizo ou actuación se presta de xeito mancomunado ou consorciado:

SI NON

1.d) Solicitar axuda do PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN E DIFUSIÓN SOBRE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS 
MULLERES e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria:

(1) O importe máximo dos gastos que se presenten non poden exceder os 8.000 euros no caso de solicitude indivudual, e os 10.000 euros no caso das solicitudes de xestión compartida (artigo 
9.3). 

(2) Contía máxima da axuda: 8.000 euros no caso dunha solicitude individual e 10.000 euros no caso dunha solicitude de xestión compartida (artigo 9.3)

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA VISTO E PRACE

Lugar e data

, de de

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Igualdade



ANEXO II BIS

CERTIFICACIÓN RELATIVA AOS CONCELLOS AGRUPADOS OU ASOCIADOS

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

Programa de CIM (SI427B)

Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C)

(É obrigatorio presentar un anexo II bis por cada programa que se solicite)

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

SECRETARIO/A DO CONCELLO DE

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

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

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

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

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

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

4. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación remitiron as respectivas contas do exercicio 2017 ao Consello de Contas de Galicia nas 
seguintes datas: (póñase nome e data de remisión de cada un dos concellos)

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

6. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumen o compromiso solidario de non disolver a agrupación ata que transcorra o 
prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria, 
ao estaren cofinanciadas as axudas contempladas nos apartados a), b) e c) do artigo 1 polo Programa operativo FSE-Galicia 2014-2020, e 
todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral de Igualdade



ANEXO III

MEMORIA DESCRITIVA DA ACTUACIÓN

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DATOS DA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES QUE SE VAN DESENVOLVER (relacionar as actuacións ou actividades singularizadas e 
independentes, con substantividade e características propias polo seu contido e/ou temporalización)

       Nº PERSOAS PARTICIPANTES  
Denominación das actuacións ou actividades que se van 

desenvolver
Lugar de desenvolvemento

Homes Mulleres Total

1. DESCRICIÓN:  

  1.1 CONTIDO (contido mínimo e por esta orde: se é o caso, denominación da actuación ou medida singularizada; descrición; metodoloxía e outros datos de 
interese; duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa temporalización).



ANEXO III 
(continuación)

  1.2 PERSOAS PARTICIPANTES (perfil das persoas participantes e sistema de selección (no programa de fomento da conciliación, indíquese o sistema de 
preferencia segundo os ingresos das persoas participantes); e, para o caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, deberá indicarse o número 
de proxenitores, desagregado por sexo; computarase soamente un deles, preferentemente a nai ou persoa que posúa a tutela. No programa de prevención da 
violencia de xénero ten que concretarse que a medida para a que solicitan subvención está dirixida a vítimas de violencia de xénero –fillos/as e persoas delas 
dependentes- nos termos indicados no artigo 7.1.a); para o caso de que, ademais, participen ou se dirixa a outras persoas, haberá que aludir ás circunstancias 
concorrentes que aconsellen a intervención, consonte o previsto no dito artigo).



ANEXO III 
(continuación)

DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)

2. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E SEGUIMENTO DA MEDIDA REALIZADA DIRECTAMENTE POLA ENTIDADE SOLICITANTE, CON INDICACIÓN 
DA/S PERSOA/S RESPONSABLE/S

3. OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS (en particular, os relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das persoas participantes 
ou, no caso de menores, dun dos seus proxenitores, preferentemente da nai ou da persoa que teña a tutela)

4. MEDIOS MATERIAIS

5. MEDIOS PERSOAIS (numeraranse correlativamente as persoas traballadoras contratadas para o desenvolvemento da medida -de estar 
pendente a contratación, indicarase a denominación do posto de traballo-, sinalando respecto de cada unha delas: o perfil, funcións que 
realizan, período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa; 
vinculación coa entidade -persoal propio do concello, fixo ou temporal, ou contratación externa-; no caso de que se trate de persoal non 
contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente as circunstancias que o 
xustifican; en todo caso, indicarase expresamente se concorren ou non as causas que determinan o carácter non subvencionable dos custos 
de persoal en atención ao previsto no artigo 10.1.a) para o programa de fomento da conciliación e para o programa de promoción da 
igualdad e de prevención da violencia de xénero)



ANEXO III 
(continuación)

DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)

6. DESAGREGACIÓN DOS CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (art. 10.1.a) (cúbrase, segundo proceda, os custos salariais e de cotas á Seguridade 
Social a cargo da entidade solicitante respecto do persoal propio(1) ou os custos de persoal para o caso de contratación externa(2), 
correspondentes a cada unha das persoas -ou, no seu defecto, ao posto de traballo- que van participar na realización da medida, coa mesma 
orde e numeración que no punto 5 anterior)

Nº DE PERSOA CONTRATADA PARA O DESENVOLVEMENTO
PERSOAL PROPIO (1) CONTRATACIÓN 

EXTERNA (2) TOTAL CUSTOS
ORDE DA ACTIVIDADE 

(ou, no seu defecto, posto de traballo)
RETRIBUCIÓNS 

SALARIAIS
COTIZACIÓNS 

SEGURIDADE SOCIAL
CUSTOS DE 
PERSOAL

DIRECTOS DE 
PERSOAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

7. ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS NOS DOUS ÚLTIMOS ANOS QUE SE CORRESPONDAN COA TIPOLOXÍA DA MEDIDA PARA A CAL SE 
SOLICITA SUBVENCIÓN

ANO DE Nº DE Nº DE PERSOAS PARTICIPANTES

ACTUACIÓNS - ACTIVIDADES REALIZACIÓN HORAS HOMES MULLERES

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO V

SOLICITUDE DE PAGAMENTO

EXPEDIENTE
Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

Programa de CIM (SI427B)

Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C)

(É obrigatorio presentar un anexo V por cada programa subvencionado)

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DECLARA:
1. Que a subvención foi destinada ao fin para o cal se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente á 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 ACHEGA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO

1. Documentación común para os catro programas (SI435A, SI435B, SI435C, SI427B) (art. 20.3.1)

Anexo VI: Declaración de axudas actualizada

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.

Un exemplar de todos os materiais elaborados, capturas da páxina web, fotografías do lugar onde se realizaron as actuacións co cartel 
informativo nos termos indicados no artigo 20.3.1.d) e no artigo 22.3 e 4.

2. Documentación específica para o programa de fomento da conciliación e para o programa de promoción da igualdade e de prevención da 
violencia de xénero (SI435A e SI435B) - (art. 20.3.2)

Anexo VIII: Certificación do gasto subvencionable.

Anexo IX: Certificación do cumprimento da normativa de contratación pública acompañada de copia compulsada do expediente de 
contratación.

Anexo X: Memoria xustificativa.

Contrato de traballo ou xustificación da excepcionalidade prevista no parágrafo terceiro do artigo 10.1.a), no caso de persoal propio da 
entidade.

Informe de vida laboral que reflicta a situación de alta no período en que se desenvolveu a actividade subvencionada, no caso de persoal 
propio da entidade.

Orixinais das nóminas e dos recibos de liquidación de cotización (RLC), TC2, así como  os modelos 111 e 190 do IRPF, e os xustificantes 
bancarios dos seus  pagamentos, no caso de persoal propio da entidade.

Orixinal das facturas, así como os xustificantes do seu pagamento, no caso de contratación mercantil de persoal.

Folla individualizada de asistencia do persoal no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Relación numerada das persoas participantes asinada pola persoa responsable do programa acreditativa da atención recibida no modelo 
que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Relación das nenas e nenos inscritos/as en cada actividade, no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade, para o 
caso de participantes menores.

Memoria detallada das actividades e dos módulos específicos sobre sensibilización en igualdade e/ou a incorporación da perspectiva de 
xénero con carácter transversal, así como o material necesario para a súa xustificación e descrición.



ANEXO V 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO (continuación)

3. Documentación específica para o programa de apoio aos CIM (SI427B) - (art. 20.3.3):

Follas mensuais das horas efectivamente traballadas dedicadas ao CIM para a realización de tarefas vinculadas coa atención a mulleres en 
situación de vulnerabilidade e resumo onde conste o número total de horas efectivamente realizadas no período subvencionable, asinada 
pola persoa traballadora e pola responsable da entidade, nos modelos que figuran na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Certificación do número total de mulleres en situación de vulnerabilidade atendidas, xunto cunha relación das mulleres participantes 
acreditativa da atención recibida, segundo o modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

4. Documentación específica para o programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as 
mulleres (SI435C) - (art. 20.3.4):

Memoria da actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da suvbvención, con indicación das actividades 
realizadas e dos resultados obtidos, segundo o modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Relación das facturas e outros gastos realizados, con identificación dos/as acredores/as, número e data da factura, o concepto, o importe e 
a data de pagamento, no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.
Orixinais das facturas ou documentos de valor probatorio equivalente, así como a documentación acreditativa do seu pagamento.

5. Outra documentación (relacionar):

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AXUDAS

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

Programa de CIM (SI427B)

Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C

(É obrigatorio presentar un anexo VI por cada programa subvencionado)

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DECLARA que o conxunto das axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas e ingresos obtidos 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:

Non solicitou ningunha outra axuda ou subvención, nin a actividade xera ingresos en concepto de taxas de inscrición, matrículas ou 
equivalentes.

Outras axudas ou subvencións, e ingresos obtidos e/ou previstos.

CONCEPTO DA AXUDA S/C/P 
(1)

IMPORTE (€) % (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE 

PÚBLICA CONCEDENTE E NORMATIVA 
REGULADORA (3)

ACHEGA 
PARTICIPANTES

(4)

FINANCIADA CON FONDOS FSE OU 
OUTROS FONDOS OU 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
COMUNITARIOS

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida) 
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total 
(3) Indíquese data de publicación en diario/boletín oficial 
(4) No seu caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO VII

DECLARACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL

EXPEDIENTE
Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

Programa de CIM (SI427B)

Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

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 SUBVENCIONABLE (gastos directos de persoal)    

Certificación do gasto subvencionable (Páx. 1 de 2)

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CERTIFICA que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMA 
son os seguintes:

PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE

PERCEPTOR/A DE NÓMINA NIF TIPO DE VINCULACIÓN 
(*)

MENSUALIDADE 
NÓMINA/ANO

RETRIBUCIÓNS 
ÍNTEGRAS

COTIZACIÓNS SS A 
CARGO DO/DA 

EMPREGADOR/A
CUSTO TOTAL DATA PAGAMENTO

CUSTO IMPUTADO 
AO PROGRAMA, 

SEGUNDO HORAS OU 
DÍAS TRABALLADOS

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

(*) Funcionario/a, laboral fixo/a ou indefinido/a, laboral temporal



ANEXO VIII 
(continuación)

Certificación do gasto subvencionable (Páx. 2 de 2)

Secretaría Xeral da Igualdade

CONTRATACIÓN EXTERNA (custos directos de persoal)

NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF DATA FACTURA NÚMERO FACTURA
CONCEPTO 

(gastos de persoal)
IMPORTE 

(IVE incluído)
DATA DE 

PAGAMENTO

CUSTO IMPUTADO 
AO PROGRAMA, 

SEGUNDO HORAS OU 
DÍAS TRABALLADOS

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

TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (A + B)

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de



ANEXO IX

CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

CERTIFICA que se cumpriu coa normativa de contratación pública vixente na tramitación do procedemento de contratación mercantil ou 
externa de persoal para o desenvolvemento da actividade subvencionada do seguinte programa:

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

Achégase copia da seguinte documentación do expediente de contratación (relaciónese):

SINATURA DA PERSOA SECRETARIA

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade



ANEXO X

MEMORIA XUSTIFICATIVA

Programa de fomento da conciliación (SI435B)

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

DATOS DA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA

RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS (relaciónese as actuacións ou actividades singularizadas e independentes, con 
substantividade e características propias polo seu contido e/ou temporalización)

       Nº PERSOAS PARTICIPANTES  
Denominación das actuacións ou actividades realizadas Lugar de desenvolvemento

Homes Mulleres Total

1. DESCRICIÓN: (contido mínimo e por esta orde: se é o caso, denominación da actuación ou medida singularizada, descrición detallada da 
medida e, se é o caso, da actuación ou actividade singularizada; duración con indicación das datas de inicio e fin dentro do período 
subvencionable, e calquera outro dato de interese)



ANEXO X 
(continuación)

DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)

2. TIPOLOXÍA DOS GASTOS DIRECTOS: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS (medios persoais que participaron directamente na realización da 
actuación, perfil profesional, así como detalle dos medios materiais utilizados e tipoloxía dos gastos realizados distintos aos gastos directos 
de persoal)

3. PARTICIPANTES E RESULTADOS OBTIDOS (participantes: características e número de persoas participantes, desagregadas por sexo, idade e 
grupos de vulnerabilidade, conforme os cadros deste modelo. No caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, deberá 
indicarse tamén o número de proxenitores, desagregado por sexo e idade, así como por grupos de vulnerabilidade; computarase soamente un 
deles, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela. Resultados obtidos: singularmente aqueles relacionados coa finalidade da 
actuación, así como aqueles relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das persoas participantes ou, no caso de menores, dun 
dos seus proxenitores)

 PARTICIPANTES 
TOTAL PARTICIPANTES 

MENORES EN IDADE
DATOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES MAIORES DE IDADE OU DO/DA PROXENITOR/A NO CASO DE 

QUE AS PERSOAS PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES SEXAN MENORES

ESCOLAR 
(ata 18 anos) Menores de 25 anos Entre 25 e 54 anos Maiores de 54 anos Total

Homes

Mulleres

Totais

PARTICIPANTES Migrantes e 
minorías étnicas

Persoas con 
diversidade 
funcional ou 

enfermidade mental

Persoas sen fogar 
ou infravivenda

Vítimas de 
violencia de 

xénero

Outras persoas 
desfavorecidas Total

Homes

Mulleres

Totais

RESULTADOS OBTIDOS



ANEXO X 
(continuación)

DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)

4. PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN (descríbase a publicidade e divulgación realizada, materiais e medios utilizados)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Secretaría Xeral da Igualdade
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EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
TIPO
NOME DA VÍA
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
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 asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
Notifíquese a: 
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
MEDIDA SOLICITADA (art. 7.1)
CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL - SUBVENCIÓN SOLICITADA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (1)
CONTÍA SOLICITADA
(1) (2)
TOTAL
(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo II, letra 1.b), así como coa contía total dos custos directos de persoal que figuren na memoria-anexo III. No caso de discrepancia para os efectos da concesión da subvención terase en conta a de menor importe.
(2) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 7.4
DATOS DA XESTIÓN DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
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ANEXO I.2
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas e/ou percibidas e ingresos obtidos e/ou previstos para as actuacións e gastos subvencionables previstos nesta convocatoria, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ademais das reguladas nesta resolución:
CONCEPTO DA AXUDA
S/C/P (1)
IMPORTE (€)
% (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE E NORMATIVA REGULADORA (3)
ACHEGA PARTICIPANTES
(4)
FINANCIADA CON FONDOS FSE OU OUTROS FONDOS OU INSTRUMENTOS FINANCEIROS COMUNITARIOS
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total
(3) Indíquese data de publicación en diario/boletín oficial
(4) De ser o caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que esta entidade/agrupación:
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 Está de acordo coas actuacións de control, supervisión e verificación dos órganos da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma e do Fondo Social Europeo (apartados 7 e 8 do artigo 22 e artigo 25 da convocatoria).
3.7 Ten cumprido o requisito de remisión de contas xerais do exercicio 2017 ao Consello de Contas de Galicia.
3.8 Coñece que as axudas solicitadas ao abeiro deste programa están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020) nun 80 %.
3.9 Coñece que, no suposto de seren entidades xurídicas, a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes das persoas beneficiarias, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.
3.10 Coñece as obrigas derivadas da convocatoria, en particular as establecidas no artigo 22 da convocatoria.
3.11 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.
3.12 Conta entre os departamentos do goberno cunha concellaría de igualdade.
3.13 Comprométese a colaborar coas actuacións da Secretaría Xeral da Igualdade.         
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
ÓRGANO  
CÓD. PROC.  
ANO
Convenio de colaboración, só no caso de agrupacións ou asociacións de concellos.
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ANEXO I.2
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do ___ de ____________ de ____, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019.
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
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CERTIFICA
1. Que o (indíquese o órgano competente)
da entidade local/agrupación/mancomunidade/consorcio, con data                           , adoptou os seguintes ACORDOS:
1.a) Solicitar axudas do PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN nas entidades locais (só se pode solicitar unha actuación neste programa) e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.
MEDIDA SOLICITADA (art. 6.1)
CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL - SUBVENCIÓN SOLICITADA
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL 
CONTÍA SOLICITADA
(1) 
(1) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 6.6
1.b) Solicitar axudas do PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E DE PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO  e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.
MEDIDA SOLICITADA (art. 7.1)
CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL – SUBVENCIÓN SOLICITADA
Acción (art. 7.1)
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL
CONTÍA SOLICITADA (1) 
(1) A contía solicitada para custos de persoal entenderase incrementada nun 40 % en atención ao establecido no artigo 7.4
1.c) Solicitar axudas do Programa de apoio aos CIM e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.
(1) As contías que se reflicten deberán coincidir coas que se fagan constar no anexo I.3, así como coas contías resultantes da suma das que consten nas fichas individualizadas do persoal do CIM (anexos IV.2).
AXUDA SOLICITADA (art. 8)
Contía solicitada
Postos para os cales solicita a axuda
Do 1.4.2019 ao 30.11.2019 (1)         
Do 1.12.2019 ao 31.3.2020 (1)
TOTAL (1)
TOTAIS
ANEXO II
(continuación)
CERTIFICA (continuación)
1.e) Designar para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade para aspectos relacionados coa tramitación do expediente a:
MEDIDA SOLICITADA
IMPORTE DOS GASTOS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN (1)
CONTÍA SOLICITADA (2)
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
1.f) Financiar o custo das accións obxecto de axuda que non resulte financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade para a súa completa realización.
2. MANCOMUNIDADES OU CONSORCIOS
2.1 Que os concellos que forman parte da mancomunidade/consorcio son os seguintes:
2.2 Que os concellos que participan no proxecto son os seguintes:
2.3 Que o servizo ou actuación se presta de xeito mancomunado ou consorciado:
1.d) Solicitar axuda do PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN E DIFUSIÓN SOBRE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES e aceptar expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria:
(1) O importe máximo dos gastos que se presenten non poden exceder os 8.000 euros no caso de solicitude indivudual, e os 10.000 euros no caso das solicitudes de xestión compartida (artigo 9.3).
(2) Contía máxima da axuda: 8.000 euros no caso dunha solicitude individual e 10.000 euros no caso dunha solicitude de xestión compartida (artigo 9.3)
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
VISTO E PRACE
Lugar e data
,
de
de
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral de Igualdade
ANEXO II BIS
CERTIFICACIÓN RELATIVA AOS CONCELLOS AGRUPADOS OU ASOCIADOS
(É obrigatorio presentar un anexo II bis por cada programa que se solicite)
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
SECRETARIO/A DO CONCELLO DE
Actuando como secretario/a da agrupación/asociación integrada polos concellos de: 
Con base nos acordos adoptados polos órganos competentes de cada un dos concellos anteriormente relacionados,
CERTIFICA:
1. Que os concellos anteriormente relacionados acordaron nomear representante con poderes suficientes para cumprir con todas as obrigas que como entidade beneficiaria corresponden á citada agrupación/asociación, e que actuará como coordinador/a, interlocutor/a, perceptor/a e xustificador/a da axuda o/a alcalde/alcaldesa do Concello de:
2. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumiron os seguintes compromisos de execución:
3. Que o importe de subvención que se vai aplicar por cada un dos concellos integrantes da agrupación/asociación é:
4. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación remitiron as respectivas contas do exercicio 2017 ao Consello de Contas de Galicia nas seguintes datas: (póñase nome e data de remisión de cada un dos concellos)
5. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumen o compromiso solidario de responsabilidade, execución e aplicación da subvención.
6. Que os concellos integrantes da agrupación/asociación asumen o compromiso solidario de non disolver a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei de subvencións de Galicia ou o que proceda en aplicación da normativa comunitaria, ao estaren cofinanciadas as axudas contempladas nos apartados a), b) e c) do artigo 1 polo Programa operativo FSE-Galicia 2014-2020, e todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral de Igualdade
ANEXO III
MEMORIA DESCRITIVA DA ACTUACIÓN
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS DA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES QUE SE VAN DESENVOLVER (relacionar as actuacións ou actividades singularizadas e independentes, con substantividade e características propias polo seu contido e/ou temporalización)
      
 Nº PERSOAS PARTICIPANTES  
Denominación das actuacións ou actividades que se van desenvolver
Lugar de desenvolvemento
Homes
Mulleres
Total
1. DESCRICIÓN: 
  1.1 CONTIDO (contido mínimo e por esta orde: se é o caso, denominación da actuación ou medida singularizada; descrición; metodoloxía e outros datos de interese; duración con indicación das datas previstas de inicio e finalización, horario e calquera outro aspecto que defina a súa temporalización).
ANEXO III
(continuación)
  1.2 PERSOAS PARTICIPANTES (perfil das persoas participantes e sistema de selección (no programa de fomento da conciliación, indíquese o sistema de preferencia segundo os ingresos das persoas participantes); e, para o caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, deberá indicarse o número de proxenitores, desagregado por sexo; computarase soamente un deles, preferentemente a nai ou persoa que posúa a tutela. No programa de prevención da violencia de xénero ten que concretarse que a medida para a que solicitan subvención está dirixida a vítimas de violencia de xénero –fillos/as e persoas delas dependentes- nos termos indicados no artigo 7.1.a); para o caso de que, ademais, participen ou se dirixa a outras persoas, haberá que aludir ás circunstancias concorrentes que aconsellen a intervención, consonte o previsto no dito artigo).
ANEXO III
(continuación)
DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)
2. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E SEGUIMENTO DA MEDIDA REALIZADA DIRECTAMENTE POLA ENTIDADE SOLICITANTE, CON INDICACIÓN DA/S PERSOA/S RESPONSABLE/S
3. OBXECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS (en particular, os relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das persoas participantes ou, no caso de menores, dun dos seus proxenitores, preferentemente da nai ou da persoa que teña a tutela)
4. MEDIOS MATERIAIS
5. MEDIOS PERSOAIS (numeraranse correlativamente as persoas traballadoras contratadas para o desenvolvemento da medida -de estar pendente a contratación, indicarase a denominación do posto de traballo-, sinalando respecto de cada unha delas: o perfil, funcións que realizan, período de inicio e fin da contratación dentro do período subvencionable, así como o número de horas dedicadas ao programa; vinculación coa entidade -persoal propio do concello, fixo ou temporal, ou contratación externa-; no caso de que se trate de persoal non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente as circunstancias que o xustifican; en todo caso, indicarase expresamente se concorren ou non as causas que determinan o carácter non subvencionable dos custos de persoal en atención ao previsto no artigo 10.1.a) para o programa de fomento da conciliación e para o programa de promoción da igualdad e de prevención da violencia de xénero)
ANEXO III
(continuación)
DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)
6. DESAGREGACIÓN DOS CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (art. 10.1.a) (cúbrase, segundo proceda, os custos salariais e de cotas á Seguridade Social a cargo da entidade solicitante respecto do persoal propio(1) ou os custos de persoal para o caso de contratación externa(2), correspondentes a cada unha das persoas -ou, no seu defecto, ao posto de traballo- que van participar na realización da medida, coa mesma orde e numeración que no punto 5 anterior)
Nº DE
PERSOA CONTRATADA PARA O DESENVOLVEMENTO
PERSOAL PROPIO (1)
CONTRATACIÓN EXTERNA (2)
TOTAL CUSTOS
ORDE
DA ACTIVIDADE
(ou, no seu defecto, posto de traballo)
RETRIBUCIÓNS SALARIAIS
COTIZACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL
CUSTOS DE PERSOAL
DIRECTOS DE PERSOAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
7. ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS NOS DOUS ÚLTIMOS ANOS QUE SE CORRESPONDAN COA TIPOLOXÍA DA MEDIDA PARA A CAL SE SOLICITA SUBVENCIÓN
ANO DE
Nº DE
Nº DE PERSOAS PARTICIPANTES
ACTUACIÓNS - ACTIVIDADES
REALIZACIÓN
HORAS
HOMES
MULLERES
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO V
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
EXPEDIENTE
(É obrigatorio presentar un anexo V por cada programa subvencionado)
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DECLARA:
1. Que a subvención foi destinada ao fin para o cal se concedeu e SOLICITA o PAGAMENTO DA LIQUIDACIÓN correspondente á 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 ACHEGA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO
1. Documentación común para os catro programas (SI435A, SI435B, SI435C, SI427B) (art. 20.3.1)
2. Documentación específica para o programa de fomento da conciliación e para o programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A e SI435B) - (art. 20.3.2)
ANEXO V
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Á SOLICITUDE DE PAGAMENTO (continuación)
3. Documentación específica para o programa de apoio aos CIM (SI427B) - (art. 20.3.3):
4. Documentación específica para o programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C) - (art. 20.3.4):
5. Outra documentación (relacionar):
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VI
DECLARACIÓN DE AXUDAS
(É obrigatorio presentar un anexo VI por cada programa subvencionado)
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DECLARA que o conxunto das axudas solicitadas, concedidas e/ou percibidas e ingresos obtidos 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:
CONCEPTO DA AXUDA
S/C/P (1)
IMPORTE (€)
% (2)
ADMINISTRACIÓN OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE E NORMATIVA REGULADORA (3)
ACHEGA PARTICIPANTES
(4)
FINANCIADA CON FONDOS FSE OU OUTROS FONDOS OU INSTRUMENTOS FINANCEIROS COMUNITARIOS
(1) Indíquese o que corresponda (S: solicitada / C: concedida / P: percibida)
(2) Porcentaxe de axuda sobre o custo total
(3) Indíquese data de publicación en diario/boletín oficial
(4) No seu caso, contía dos ingresos como consecuencia de taxas de inscrición, matrículas ou equivalentes (art. 3.2)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO VII
DECLARACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
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 SUBVENCIONABLE (gastos directos de persoal)    
Certificación do gasto subvencionable (Páx. 1 de 2)
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CERTIFICA que os gastos directos de persoal efectivamente realizados correspondentes ao PROGRAMA
son os seguintes:
PERSOAL PROPIO DA ENTIDADE
PERCEPTOR/A DE NÓMINA
NIF
TIPO DE VINCULACIÓN
(*)
MENSUALIDADE NÓMINA/ANO
RETRIBUCIÓNS ÍNTEGRAS
COTIZACIÓNS SS A CARGO DO/DA EMPREGADOR/A
CUSTO TOTAL
DATA PAGAMENTO
CUSTO IMPUTADO AO PROGRAMA, SEGUNDO HORAS OU DÍAS TRABALLADOS
TOTAL (A)
----------
(*) Funcionario/a, laboral fixo/a ou indefinido/a, laboral temporal
ANEXO VIII
(continuación)
Certificación do gasto subvencionable (Páx. 2 de 2)
Secretaría Xeral da Igualdade
CONTRATACIÓN EXTERNA (custos directos de persoal)
NOME OU RAZÓN SOCIAL
NIF
DATA FACTURA
NÚMERO FACTURA
CONCEPTO
(gastos de persoal)
IMPORTE
(IVE incluído)
DATA DE PAGAMENTO
CUSTO IMPUTADO AO PROGRAMA, SEGUNDO HORAS OU DÍAS TRABALLADOS
TOTAL (B)
----------
TOTAL CUSTOS DIRECTOS DE PERSOAL (A + B)
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
Lugar e data
,
de
de
ANEXO IX
CERTIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
DATOS DA PERSOA SECRETARIA
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CERTIFICA que se cumpriu coa normativa de contratación pública vixente na tramitación do procedemento de contratación mercantil ou externa de persoal para o desenvolvemento da actividade subvencionada do seguinte programa:
Achégase copia da seguinte documentación do expediente de contratación (relaciónese):
SINATURA DA PERSOA SECRETARIA
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
ANEXO X
MEMORIA XUSTIFICATIVA
EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
DATOS DA ACTUACIÓN
DENOMINACIÓN DA MEDIDA OU PROGRAMA
RELACIÓN DAS ACTUACIÓNS OU ACTIVIDADES REALIZADAS (relaciónese as actuacións ou actividades singularizadas e independentes, con substantividade e características propias polo seu contido e/ou temporalización)
      
 Nº PERSOAS PARTICIPANTES  
Denominación das actuacións ou actividades realizadas
Lugar de desenvolvemento
Homes
Mulleres
Total
1. DESCRICIÓN: (contido mínimo e por esta orde: se é o caso, denominación da actuación ou medida singularizada, descrición detallada da medida e, se é o caso, da actuación ou actividade singularizada; duración con indicación das datas de inicio e fin dentro do período subvencionable, e calquera outro dato de interese)
ANEXO X
(continuación)
DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)
2. TIPOLOXÍA DOS GASTOS DIRECTOS: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS (medios persoais que participaron directamente na realización da actuación, perfil profesional, así como detalle dos medios materiais utilizados e tipoloxía dos gastos realizados distintos aos gastos directos de persoal)
3. PARTICIPANTES E RESULTADOS OBTIDOS (participantes: características e número de persoas participantes, desagregadas por sexo, idade e grupos de vulnerabilidade, conforme os cadros deste modelo. No caso de que as persoas participantes sexan menores de idade, deberá indicarse tamén o número de proxenitores, desagregado por sexo e idade, así como por grupos de vulnerabilidade; computarase soamente un deles, preferentemente a nai ou persoa que teña a tutela. Resultados obtidos: singularmente aqueles relacionados coa finalidade da actuación, así como aqueles relacionados coa mellora da situación persoal ou laboral das persoas participantes ou, no caso de menores, dun dos seus proxenitores)
 PARTICIPANTES 
TOTAL PARTICIPANTES MENORES EN IDADE
DATOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES MAIORES DE IDADE OU DO/DA PROXENITOR/A NO CASO DE QUE AS PERSOAS PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES SEXAN MENORES
ESCOLAR
(ata 18 anos)
Menores de 25 anos
Entre 25 e 54 anos
Maiores de 54 anos
Total
Homes
Mulleres
Totais
PARTICIPANTES
Migrantes e minorías étnicas
Persoas con diversidade funcional ou enfermidade mental
Persoas sen fogar ou infravivenda
Vítimas de violencia de xénero
Outras persoas desfavorecidas
Total
Homes
Mulleres
Totais
RESULTADOS OBTIDOS
ANEXO X
(continuación)
DATOS DA ACTUACIÓN (continuación)
4. PUBLICIDADE E DIVULGACIÓN (descríbase a publicidade e divulgación realizada, materiais e medios utilizados)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Secretaría Xeral da Igualdade
	bcCodigo: 
	Expediente: 
	Nome / Nombre: 
	NIF: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Andar / Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Parroquia: 
	Lugar de desenvolvemento / Lugar de desarrollo: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	En calidade de / En calidad de: 
	optInteresado: 
	optRepresentante: 
	Titular da conta / Titular de la cuenta: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	IBAN: 
	cvMedida: 0
	Custo total / Coste total: 
	txtCuantia: 
	cvMedida1: 
	opt1: 
	opt2: 
	optNo: 
	optSi: 
	Concepto: 
	Estado: 
	Importe: 
	Porcentaxe / Porcentaje: 
	Organismo: 
	Achega participantes / Aportación participantes: 
	cvCasilla1: 0
	Órgano competente: 
	Código do procedemento / Código del procedimiento: 
	Ano / Año: 
	Día: 
	Mes: 
	Seleccione a delegación / Seleccione la delegación: 0
	txtVersion: 8.0
	txtIdioma: gl
	Data / Fecha: 
	Denominación da medida o programa / Denominación de la medida o programa: 
	Contía solicitada / Cuantía solicitada: 
	Contía solicitada / Cuantía solicitada: 
	Contía total / Cuantía total: 
	optOpcion1: 
	optOpcion2: 
	optOpcion3: 
	optOpcion4: 
	optOpcion5: 
	optOpcion6: 
	optOpcion7: 
	Cargo: 
	Concellos / Ayuntamientos: 
	Concellos participantes / Ayuntamientos participantes: 
	Nome e apelidos / Nombre y apellidos: 
	Localidade / Localidad: 
	Día: 
	Mes: 
	Ano / Año: 
	Localidade / Localidad: 
	Día: 
	Mes: 
	Ano / Año: 
	opt3: 
	opt4: 
	Compromisos: 
	Subvención por concello / Subvención por ayuntamiento: 
	Remisión de contas / Remisión de cuentas: 
	Denominación da actuación / Denominación de la actuación: 
	Número de homes participantes / Número de hombres participantes: 
	Número de mulleres participantes / Número de mujeres participantes: 
	Número total de participantes: 
	Contenido: 
	Descrición / Descripción: 
	Organización: 
	Obxectivos / Objetivos: 
	Medios materiais / Medios materiales: 
	Medios persoais / Medios personales: 
	Persoa contratada / Persona contratada: 
	Retribución salarial: 
	Cotización Seg. Social: 
	Custos de persoal / Costes de personal: 
	Nº de horas: 
	Programa: 
	Outra documentación / Otra documentación: 
	Entidade / Entidad: 
	Perceptor/a da nómina / Perceptor/a de la nómina: 
	Tipo de vinculación: 
	Mensualidade nómina/ano / Mensualidad nómina/año: 
	Retribución íntegra: 
	Cotización SS: 
	Data pagamento / Fecha pago: 
	Custo imputado ao programa / Coste imputado al programa: 
	Data factura / Fecha factura: 
	Número factura: 
	Documentación: 
	Descrición / Descripción: 
	Gastos directos: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número total: 
	Número total: 
	Número total: 
	Número total: 
	Número total: 
	Número de homes / Número de hombres: 
	Número de mulleres / Número de mujeres: 
	Número total: 
	Resultados: 
	Publicidade e divulgación / Publicidad y divulgación: 



